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Yritysten liiketoiminta kytkeytyy yhä useam-
min monen toimijan digitaaliseen alustaan. 
Kuitenkin vain harvoilla yrityksillä on kyvyk-
kyyksiä ja pääomia luoda ja ylläpitää alustaa. 
Esimerkiksi SuperCellin ja Rovion voidaan kat-
soa menestyneen alustataloudessa nimenomai-
sesti alustaan kytkeytyneinä kumppaneina. Ky-
se ei siis ole pelkästään siitä, kuka luo alustan, 
vaan siitä, miten siihen kytkeydytään tai mi-
ten sen päälle rakennetaan oma alusta. Kytkey-
tyminen tarjoaa mahdollisuuksia useille suoma-
laisille yrityksille, ei ainoastaan ohjelmistoalan 
yrityksille vaan myös teolliselle tuotannolle ja 
palveluyrityksille. Näihin mahdollisuuksiin 
tarttuminen edellyttää uudenlaista arvonluon-
tia monenlaisten kumppanien kanssa, ja on sel-
vää, että toimiakseen alustataloudessa suoma-
laisten yritysten ”pitää lähteä pois pelto-ojista 
ja laskea koskea maailman porskeisiin mukaan”.

Yhteistoimintaa mahdollistavien rajaresurssien 
avulla pyritään madaltamaan uusiin innovaati-
oihin liittyviä, perinteisesti korkeita kehittely- ja 
kaupallistamiskustannuksia ja siten auttamaan 

Alustatalouden peruselementit
Alustatalous perustuu dynaamisiin, monen 
osapuolen innovaatioyhteistyöhön ja innovaati-
oiden vaihdantaan perustuviin markkinapaik-
koihin, joilla on mahdollista saavuttaa laajamit-
taisia ja nopeasti skaalautuvia verkostovaiku-

tuksia (eng. multisided platform, MSP, katso mm. 
Hagiu, 2014). Idea ei ole uusi; historiallinen esi-
merkki alustasta on tori, jossa kaupunki loi 
markkinapaikan, keräsi toripaikasta vuokraa 
samalla luoden säännöt kuka saa myydä ja mi-
tä. Torille houkuteltiin mahdollisimman paljon 

aiempaa laajempien verkostovaikutusten syn-
tymistä (Seppälä, 2016). Luottamusta digitaa-
liseen arvonluontiin haetaan mm. lohkoketjuil-
la (eng. blockchain). Datan avulla, ohjelmointi-
rajapintojen API:en mahdollistamana, voidaan 
luoda aivan uudenlaisia palveluita ja tuottei-
ta suoraan alustayrityksen asiakkaille, kulut-
tajille ja toisille yrityksille. Jotta saadaan uutta 
liiketoimintaa, tulouttamisen ja kustannusten, 
esim. API:en ylläpitokustannusten, ymmärtä-
minen on tärkeää.

Alustatalouden globaalissa maailmassa suoma-
laisen innovaatiopolitiikan vaikutusmahdolli-
suudet ovat rajalliset. Kansallisilla toimenpi-
teillä on lähes mahdotonta ohjata kehitystä ai-
nakaan vastavirtaan. Keskeistä on tietoisuuden 
nostaminen sekä alustatalouden edellyttämän 
vuorovaikutuksen synnyttäminen ja koordi-
nointi. Tukikeinoina voidaan käyttää valittujen 
systeemien käynnistämiseen osallistumista, yh-
tenäistä vero- ja tukipolitiikkaa, aidon, radikaa-
linkin kokeilun mahdollistamista ja esimerkki-
nä toimimista.
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kanvaasi kokoaa kirjallisuudessa esitetyt ele-
mentit helposti ymmärrettävään muotoon.

Käytännössä alustaekosysteemissä on kolme 
keskeistä roolia: alustan omistaja, joka vastaa 
alustan toiminnasta ja hallitsee (immateriaali)oi-
keuksia sekä alustan osallistumisen pelisääntö-
jä, palveluntarjoajat ja -tuottajat, jotka luovat täy-
dentävää tarjoamaansa alustalla sekä käyttä-
jiä, jotka käyttävät näitä palveluja alustan kaut-
ta. Liiketoimintamahdollisuudet syntyvät pait-
si toisiaan täydentävien palvelujen tarjoamisesta 
myös alustan vuorovaikutuksen kautta syntyvän 
tiedon jalostamisesta ja yhdistämisestä uudella 
tavalla. Myös käyttäjien välisen vuorovaikutuk-
sen ja jopa yhteisöllisyyden mahdollistaminen 
luo alustoilla lisäarvoa, tähän mennessä erityi-
sesti kuluttajamarkkinoilla toimittaessa. Lisäksi 
käyttäjien roolin laajeneminen sisällön tuottajiksi 
(co-producers) on jo näkyvissä esimerkiksi media- 
ja viihdemarkkinoilla. Tulevaisuudessa alustat 
nähdään myös työn välittämisen ja jakamisen 
mekanismina; rohkeimmat väittävät yritysten 
organisoitumisen muotona olevan jo vanhanai-
kainen nykyisessä vuorovaikutustaloudessa.

asiakkaita. Toreja oli useita, ja myyjät ja ostajat 
olivat vapaita siirtymään alustalta toiselle, osal-
listumaan useammalle torille tai toimimaan to-
rin ulkopuolella, mikäli näin halusivat.

Digitaaliset alustat ovat, nyt ja tulevaisuudessa, 
uuden arvonluonnin keskiössä, koska ne integ-
roivat tehokkaammin markkinapaikan eri osa-
puolet. Samalla ne usein hämärtävät toimialo-
jen rajoja sekä mahdollistavat uudenlaisia toi-
mintoja ja arvonluontia. Paikallisista toreista on 
tullut globaaleja, 24/7 markkinapaikkoja. Näi-
tä markkinapaikkoja on syntynyt niin musiikil-
le, yritysten rahoitukselle, ohjelmistoille kuin 
perinteisille kulutushyödykkeillekin. Kestoku-
lutushyödykkeiden ja pääomahyödykkeiden 
osalta kehitys on vielä kesken, ja niiden osalta 
alustatalous saanee aivan erilaisia muotoja, esi-
merkiksi jakamistalouteen pohjautuen.

Tutkimuksiimme perustuen olemme hahmotta-
neet kahdeksaa peruselementtiä, jotka olemme 
visualisoineet kanvaasimuotoon, jotta tärkeät 
näkökulmat tulevat huomioiduksi (Sorri, 2016; 
Korhonen ym., 2017). Alla oleva alustatalous-

Kuvio 1   Alustatalouskanvaasi
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Alustatalouden arvonluonti vaatii sauma-
tonta ja automaattista vuorovaikutusta
Alustataloudessa arvonluonnissa siirrytään 
perinteisen arvoketjuajattelun sijaan organi-
saatioiden ja toimialojen rajat ylittävien alus-
taekosysteemien aikaan (englanniksi from pi-
pes to platforms, katso esim. Parker ym., 2016). 
Alustoissa arvonluonti perustuu toimijoiden 
muodostaman ekosysteemin yhteiseen alus-
tan kautta tapahtuvaan vuorovaikutteiseen toi-
mintaan ja innovaatioiden synnyttämiseen hyö-
dyntäen alustan mahdollistamaa “uutta” mark-
kinaa. Kun perinteisellä arvoketjun logiikalla 
toimiva yritys pyrkii myymään luodun arvon 
asiakkaalle, usean osapuolen alustassa tarkoi-
tus on mahdollistaa mm. alustan eri toimijoi-
den välinen arvonluonti ja veloittaa – osaa tai 
kaikkia – osapuolia alustalle osallistumisesta 
tai syntyneestä arvosta, esim. jaettu liikevaihto, 
sekä eri toimijoiden yli- ja aliveloitus (katso li-
säksi Ailisto ym., 2016). Myös Suomessa yrityk-
set ymmärtävät ekosysteemeissä toimimisen ja 
alustatalouden arvoja/hyötyjä (Valkokari ym., 
2017; Still ym., 2017) (ks. taulukko 1).

Digitaaliset teknologiat mahdollistajana
Digitaalisten teknologioiden mahdollistamia 
innovatiivisia ratkaisuja tukee keskeisten tek-
nologisten suuntausten lähentyminen: asioiden 
internet (sulautetut ohjelmistot, anturit, toimi-
laitteet, liitettävyys, pienitehoinen tieto- ja vies-
tintätekniikka), arvontuotanto data-analyysistä 
ja tietämyksestä (massadata, suurteholaskenta, 
pilvilaskenta, laajennettu todellisuus) ja auto-
nomisten järjestelmien käyttöönotto (robotin, 
automaation, koneoppimisen avulla). Yhdessä 
nämä trendit helpottavat tuotteiden, prosessi-
en, palveluiden ja liiketoimintamallien digitaa-

lista innovointia kaikilla toimialoilla, mutta  
tekevät muutoksesta moniulotteisen.

Nyt edellytetään teknologia- ja liiketoiminta-
osaamisen yhdistämistä, jotta pystytään luo-
maan asiakkaita palvelevia ratkaisuja useiden ra-
japintojen – sekä teknologisten, organisaatioiden, 
liiketoimintamallien että maantieteellisten – ylit-
se (Seppänen ym., 2015). Kytkeytymisten mah-
dollistamiseksi moniin alustayritelmiin on ra-
kennettu pelisääntöjä ja palveluita yhdistämään, 
analysoimaan ja tulkitsemaan alustoilla välitettä-
vää ja syntyvää tietoa. Yleisesti puhutaan rajare-
sursseista (eng. boundary objects tai resources), jot-
ka voidaan jakaa yhteistoiminnallisiin ja tekni-
siin rajaresursseihin (Ailisto ym., 2016).

Puhdasta markkinapaikkaa monipuolisemmal-
la alustalla arvo syntyy vuorovaikutuksessa, 
erityisesti datan käyttämiseen uusien palvelu-
jen kehittämiseen (data-driven services and busi-
ness models). Jotta vuorovaikutusta syntyy, alus-
tan on pystyttävä houkuttelemaan, osallista-
maan ja kytkemään riittävästi arvontuotannon 
molempia puolia, sekä tuottajia että kysyntää. 
Alustat jakavat dataa, jotta kuka tahansa kol-
mas osapuoli voi omalla riskillä lähteä kehittä-
mään ja kaupallistamaan uusia innovaatioita. 
Siten voidaan mahdollistaa alustan verkosto-
vaikutukset ja niiden kautta syntyvä arvon  
moniulotteinen kasvu.

API:t auttavat kytkeytymään
API on yksinkertaistettuna määrämuoto, joka 
ilmoittaa, miten toimija jakaa ja vastaanottaa 
tietoa. Maailmalla API:en kehitys on kiivasta. 
Useat yritykset ovat avanneet ohjelmointiraja-
pintoja (API) ulkopuolisille ohjelmistokehittä-
jille, jotta ne pääsevät luomaan mobiili- ja verk-

ETLA

Taulukko 1

Startupit n=35

– Yritykset tunnistivat arvon luonnin muutoksen verkostomaiseksi
– Edelläkävijäyritykset ymmärsivät alustaekosysteemien merkityksen

Startupit n=21,
muut n=14

Tuottajille arvoa
1. Uudet markkinat
2. Uusi liiketoiminta
3. Uudet työkalut
4. Uudet datan 
 käyttömahdollisuudet

Asiakkaille arvoa
1. Uudet, paremmat palvelut
2. Räätälöidyt ratkaisut
3. Palvelukokonaisuudet
4. Voiton jakaminen
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koapplikaatioita ja testaamaan niiden kaupal-
lista elinkelpoisuutta suoraan alustanomista-
jan asiakaskuntaan. Keskeiseksi asiaksi saattaa 
olla nousemassa kysymys yhteiskehittämises-
tä, missä maantieteellisellä läheisyydellä on iso 
merkitys sillä, miten, miksi ja kenen kehittämää 
API:a hyödynnetään.

Tutkimus siitä, missä API-rajapintoja kehite- 
tään (Huhtamäki ym., 2017) havainnollistaa 
sen, että avoimet, julkisesti dokumentoidut 
API-rajapinnat sijaitsevat (1) toisaalta hyvin 
keskittyneesti (Piilaakso, Washingon DC, Seatt-
le ja Lontoo) ja (2) toisaalta varsin laajasti ym-
päri maapalloa. Suomi on kyllä päässyt kartal-
le, mutta ei näyttäydy kehittämiskeskuksena.

Suomalaiset yritykset ovat määritelleet ja avan-
neet huomattavasti vähemmän rajaresurssejaan 
verrattuna kansainvälisiin benchmark-yrityk-
siin (katso Ailisto ym., 2016, s. 27; Castren ym., 
2016, s. 9). Tämä kehitys voi heikentää suoma-
laisten yritysten kehittymistä alustayrityksiksi 
ja laajemmin alustatalouden kehittymistä suo-
malaisten yritysten ympärille. Siksi suomalais-
ten yritysten tulee edelleen kehittää ymmärrys-
tään alustatalouden liiketoimintamallien erilai-
suuksista verrattuna perinteisiin liiketoiminta-

malleihin kouluttautumalla ja hyödyntämällä 
kehittämiseen luotuja työkaluja.

Lohkoketjuilla luottamusta
Alustatalouden yksi keskeinen rooli, mutta toi-
saalta haaste, on luottamuksen ja maineen ra-
kentaminen, välittäminen ja ylläpitäminen di-
gitaalisessa maailmassa. Lohkoketjuteknologia 
(blockchain, esimerkkejä Bitcoin ja Ethereum) 
tallentaa transaktiot ja ohjelmointilogiikat 
tehokkaasti, todistettavalla ja pysyvällä tavalla. 
Se ohjaa lähestymään luottamuksen ongelmaa 
uudesta näkökulmasta, jossa emme tarvitse 
yritystä sen nykyisessä muodossa luottamuk-
sen välittäjänä ja luojana. (katso mm. Mattila & 
Seppälä, 2015).

Asetetut odotukset lohkoketjuteknologial-
le ovat huikeat: miten se, luottamuksen lisäk-
si, tulee mullistamaan ja uudelleen määrittele-
mään yksilöiden työn tekemistä ja organisoitu-
mista (erityisesti valkokaulustyö) sekä yritys-
ten rakenteita uudella tavalla (erityisesti älyk-
käät sopimukset). Lisäksi lohkoketjuteknolo-
gialla voi olla vaikutuksia API:ien luonteeseen 
ja ominaisuuksiin osana alustataloutta. Poten-
tiaalin lunastaminen vie kuitenkin aikaa; kyse 

Sheet 1
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Kuvio 2   API-talouden kehittäjät maailmankartalla
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ei ole vain luottamuksesta ja turvallisuudesta, 
vaan siitä että lohkoketjuteknologian tulee ylit-
tää monia sen skaalautuvuuteen liittyviä estei- 
tä – teknologisia, hallinnollisia, organisationaa-
lisia, juridisia, jopa sosiaalisia – tullakseen laa-
jasti hyväksytyksi ja käyttöönotetuksi. Lisäksi 
on huomioitava, että lohkoketjuteknologian  
kypsyysaste on vielä erittäin alhainen.

Alustalla arvonluonnista 
ansaintalogiikkaan
”Winner takes all” ajattelu, jonka mukaan alus-
tan omistaja kokoaa kaiken hyödyn, on toisaal-
ta houkutellut yrityksiä alustatalouteen, toi-
saalta pelottanut useita toimijoita. Alustatoi-
mijoiden yhteisen kaupallis-teknisen hallinta-
mallin (eng. governance model) löytäminen edel-
lyttää paitsi ajattelun muutosta myös arvon ja 
kustannusten jakautumisen jonkintasoista lä-
pinäkyvyyttä. Hyvänä esimerkkinä yhteisestä 
kaupallis-teknisestä hallintamallista toimii  
Radiot.fi, jossa suomalaiset media-alan yrityk-
set yhdessä vuorotellen johtavat ja hallinnoivat 
Radiot.fi-alustaa, joka tässä tapauksessa on  
juridinen yhtiö.

Alustataloudessa hyödyt eivät jakaudu tasa-
puolisesti, ja eri toimijoiden on otettava tämä 
huomioon liiketoimintamalleissaan. Nykyi-
set digitaalisiin alustoihin liittyvät liiketoimin-
tamallit ovat melko perinteisiä: hinnoittelu pe-
rustuu joko transaktioiden määrään (esimer-
kiksi maksutapahtuma, Uber, AirBnB) tai ajan 
kulumiseen (esimerkiksi kuukausimaksu, Spo-
tify, Netflix). Uudemmat käyttö- tai tulospoh-
jaiseen hinnoitteluun tai jaettuihin säästöihin 
pohjautuvat ansaintamallit ovat yhä poikkeuk-
sia. Vaikka arvonmuodostumista ymmärretään, 
niin ansaintalogiikka on Suomessa vasta kehit-
tymässä (Sorri, 2016).

Yritykset, jotka investoivat API:hin ovat tyypil-
lisesti suuria yrityksiä usein sekä markkina-ar-
voltaan että liikevoitoltaan. Heidän panostuk-
sensa API:hin datan jakamiseksi kolmansille 
osapuolille (pääsääntöisesti ohjelmistokehittä-
jille) ovat tuoneet merkittäviä ja mitattavia hyö-
tyjä: liikevaihdon kasvua keskimäärin 13,5 % ja 
markkina-arvon kasvua. Huomattava on, että 
kyse on panostuksesta: API:en kehittäminen ja 
ylläpitäminen maksaa. (Katso lisää Benzell ym., 
2016.)

Muiden alustatoimijoiden ansaintamalleista on 
käyty vielä vähemmän keskustelua kuin alus-
tan omistajien liiketoimintamallista. Enemmän 
on kyse uusien digitaalisten alustojen mahdol-
listaminen uusien roolien syntymisestä. Nämä 
voivat olla esimerkiksi alustan rajapinnoilla ke-
rääntyvän data hyödyntämiseen (analysointiin, 
integrointiin, fuusiointiin) liittyviä liiketoimin-
tamahdollisuuksia.

Innovaatiopolitiikan mahdollisuudet
Alustataloutta tukevien tutkimus- ja innovaa-
tiopolitiikan toimien suunnittelu mahdolli-
suuksien vahvistamiseen ja haasteiden hallin-
taan on vaativaa. Keskeistä on ymmärtää alus-
tatalouden pelikentän olevan vahvasti globaa-
lia, eli kansallisilla toimenpiteillä on lähes mah-
dotonta ohjata kehitystä ainakaan vastavirtaan. 
Kansallisia intressejä on muillakin valtioilla, ja 
siksi on tärkeää, että Suomessa kehitys tapah-
tuu vuorovaikutuksessa kansainvälisten toi-
menpiteiden kanssa. Yhdessä toimien ja vuoro-
vaikuttaen suomalaiset alustatoimijat voivat ol-
la riittävän vahvoja kansainvälisessä kilpailu-
kentässä.

Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimijoiden 
ei tule tehdä ratkaisuja yritysten puolesta vaan 
keskeistä on tietoisuuden nostaminen sekä 
alustatalouden edellyttämän vuorovaikutuksen 
synnyttäminen ja koordinointi. Kiinnostuneille 
yrityksille voidaan tarjota konkreettista tukea 
palveluiden muodossa. Julkisten toimijoiden 
pitäisi valmistautua myös siihen, että ne joutu-
vat tekemään päätöksiä kriittisistä aloista, jois-
sa valtiolla on merkittävä intressi olla mukana. 
Lisäksi on oltava valmius kommunikoida avoi-
mesti näistä valinnoista.

Valituilla, kansallisesti merkittävillä aloilla jul-
kisen toimijan rooli voi olla systeemien ”käyn-
nistäjä”. Tärkeä toimenpidealue ovat innovatii-
viset julkiset hankinnat, joiden tarkoituksena 
on mahdollistaa teknologia-alalla toimivat yri-
tykset, muut palveluyritykset sekä julkisten toi-
mijoiden tarpeiden kohtaaminen. Toinen tapa 
ovat palvelut, joilla voidaan tukea osaamisen 
kehittymistä sekä toimijoiden välisen yhteis-
työn käynnistymistä. Julkisen toimijan olisi väl-
tettävä teknologiavalintoja, ellei siihen ole pe-
rusteltavia syitä (Suominen, 2011). Tärkeämpää 
on ymmärtää, että arvon tuottamiseen tarvitaan 
konkreettisia kyvykkyyksiä ja vuorovaikutusta, 
joiden syntymistä voidaan tukea.



6 ETLA Muistio • Brief     61 • 15.9.2017

Lähteet
Ailisto, H., Collin, J., Juhanko, J., Mäntylä, M., Ruu-
tu, S., Seppälä, T., Halén, M., Hiekkanen, K., Hyyti-
nen, K., Kiuru, E., Korhonen, H., Kääriäinen, J., Par-
viainen, P. & Talvitie, J. (2016). Onko Suomi jäämäs-
sä alustatalouden junasta?, Valtioneuvoston selvi-
tys- ja tutkimustoiminnanjulkaisusarja Nro 19/2016.

Benzell, S., Lagarda, G. & Van Alstyne, M. (2016). 
The Impact of APIs on Firm Performance, https://pa-
pers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2843326 
(accessed, 14.9.2017).

Castren, K., Kortelainen, A. & Seppälä, T. (2016).  
Rajaresurssien puute hidastaa teollisen internetin 
alustaekosysteemien syntyä, Etla Raportit No. 55.

Hagiu, A. (2014). Strategic Decisions for Multisided 
Platforms, MIT Sloan Management Review, Vol. 44, 
No. 2, pp 70–80.

Huhtamäki, J., Basole, R.C., Still, K., Russell, M. & 
Seppänen, M. (2017). Visualizing the Geography of 
Platform Boundary Resources: The case of the  
Global API Ecosystem. Proceedings of HICSS-50, 
Hawaii, January 2017.

Korhonen, H.M.E., Still, K., Seppänen, M. Kumpu-
lainen, M., Suominen, A. & Valkokari, K. (2017).  
Core interaction of platforms: Start-ups connecting 
users and producers. TIM Review Special Issue on 
Plaforms & Ecosystems. https://timreview.ca/  
(forthcoming).

Mattila, J. & Seppälä, T. (2015). Blockchains as a Path 
to a Network of Systems – An Emerging New Trend 
of the Digital Platforms in Industry and Society,  
Etla Reports No. 45.

Parker, G., Van Alstyne, M. & Choudary, S. (2016). 
Platform Revolution: How Networked Markets Are 
Transforming the Economy and How to Make Them 
Work for You, New York, NY: WW Norton & Com-
pany.

Seppälä, T. (2016). Digitaaliset alustat: kolmas aal-
to rantautuu – neljäs aalto nousee, https://www.suh-
danne.fi/artikkelit/digitaaliset-alustat-kolmas-aalto-
rantautuu-neljas-aalto-nousee/

Seppänen, M., Dedehayir, O., Still, K., Valkokari, K. 
& Suominen, A. (2015). Platform Competences to 
Enhance Network Effects in Business Ecosystems., 
ISPIM Innovation Summit : Changing the Innovati-
on Landscape.

Sorri, K. (2016). Establishing a Platform Ecosystem: 
Case Study on Early Adopters, Diplomityö.  
http://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream/handle/ 
123456789/24523/Sorri.df?sequence=1&isAllowed=y

Still, K., Seppänen, M., Korhonen, H.M.E., Suomi-
nen, A., Kumpulainen, M. & Valkokari, K. (2017). 
Business model innovation of startups developing 
multisided digital platforms.19th IEEE Conference 
on Business Informatics, Thessaloniki, Greece 24–26 
July. Accepted for publication.

Suominen, A. (2011). Notes on Emerging Technolo-
gies, TUCS Dissertations No 141, University of  
Turku.

Valkokari, K., Seppänen, M., Mäntylä, M. & Jylhä-
Ollila, S. (2017). Orchestrating Innovation Ecosys-
tems: A Qualitative Analysis of Ecosystem Positio-
ning Strategies. Technology Innovation Manage-
ment Review, 7(3): 12_24.  
http://timreview.ca/article/1061

Kannustavana toimenpiteenä voi olla vero- ja 
tukipolitiikan yhtenäistäminen siten, että alus-
talla, joka tuottaa tietyn ”tuotteen” asiakasar-
von, pyritään yhtenäiseen vero- ja tukipolitiik-
kaan. Lisäksi mahdollistavien teknologioiden, 
kuten lohkoketjutekniikan, aiheuttamasta sys-
teemisestä muutoksesta voidaan hyötyä, mikäli 
innovaatiopolitiikkatoimet vaikuttavat disrup-
tioiden sääntelymukautuvuuteen. Käytännössä 
kyse on siitä, antaako yhteiskunnan normike-
hikko myöten sille, että Suomessa voidaan ai-
dosti kokeilla uudenlaisia tapoja tuottaa arvoa, 
vaikka se aiheuttaisi markkinahäiriöitä.

Muutos edellyttää kokeiluja mahdollistavaa 
uutta lainsäädäntöä siitä, millä edellytyksin  
kokeileminen on mahdollista ja milloin uuden 
arvontuotannon mallin on palattava normaalin 
lainsäädännön piiriin. Vaikka kokeilukulttuuria 
on edistetty, on vielä töitä tehtävänä, ja julkiset 
toimijat voivat omilla toimillaan näyttää esi-
merkkiä: mm. olemalla proaktiivisia rajapinto-
jen luomisessa ja datan jakamisessa.


