
Emmi Maijanen, LAB-ammattikorkeakoulu, Digiriihi-hanke

Alustatalouden mahdollisuudet



Kuka olen ja miksi äänessä?
Emmi Maijanen – LAB ammattikorkeakoulun markkinoinnin lehtori

Informaatioverkostojen DI

Vauhtia digitalisaatioon – alustataloudesta kasvun mahdollisuuksia maaseudun
mikroyrittäjille, eli “Digiriihi” 

Selvittää maaseutualueiden yritysten tarpeita alustatalouden hyödyntämiseksi

Lisätä maaseutualueiden yritysten tietoisuutta alustataloudesta ja sen tuottamista 
liiketoimintamahdollisuuksista eri toimialoille

Aktivoida maaseutualueiden yrityksiä tekemään omia alustatalousratkaisuja

Kehittää maaseutualueilla alustataloutta hyödyntäviä yrittäjyyden uusia 
toimintamalleja



Mikä 
alustatalous?

Mahdollistaa eri ryhmien kohtaamiset helposti:

- Teknologia

- Vuorovaikutus

- Toimintakulttuuri ja ajattelutapa

Yksinkertaisinta ymmärtää kauppapaikkana 
(verkossa)

Samassa paikassa usean eri tuottajan 
tuotteita
Yhtenäiset kuvaukset tuotteista
Yhtenäinen tapa hakea, selata, valita ja 
ostaa tuotteita

→Ostajalle helppo!



Jakamistalous? 
Vertaistalous?

Ei liiketoiminnallisia tavoitteita

Yksilöiden välistä

Vertaistalous ei välttämättä vaadi teknologiaa

Ns. naapuriapua

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

https://antroblogi.fi/2017/11/talkoot-talousantropologia-ja-suomi/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Alustatalouden 
vaikutuksia 
yhteiskunnassa

Kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttuu 

Työ ja yritykset muuttuvat 

Verotus ja pankkitoimiala muuttuvat 

Terveydenhuolto ja koulutus muuttuvat

→ Liiketoimintaympäristö muuttuu. 



Liiketoiminta arvoketjuina

Toimittaja Tuottaja Kuluttaja

→Osta halvemmalla, myy kalliimmalla. 



Liiketoiminta alustataloudessa

Kuluttaja-alusta

Tuottaja-alusta

Toimittaja-
alusta





Mitä pienyrittäjä tekee?
1) Muuttuu itse alustayritykseksi

→Vaatii resursseja ja hyvän idean (case: hygieniapassit.fi)

→Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

→Valmiit työkalut kuten suomalainen Sharetribe

→Halu oppia, kehittää, verkostoitua

2) Toimii alustoilla

→Markkina muodostuu alustan sisällä: asiakkaat, kilpailijat 

→Alustan pelisäännöt ohjaavat toimintaa

→Halu keskittyä ydinosaamiseen ja omiin tuotteisiin ja palveluihin



Kannattaako perustaa alusta?
1. Mikä ongelma ratkaistaan? 

Helpompaa / monipuolisempaa / halvempaa / lisää 

Ongelman merkittävyys

2. Miksi alusta ratkaisee tämän paremmin kuin perinteiset tavat?

Esim. paljon pieniä toimijoita

Vuorovaikutusta voidaan tehostaa teknologialla

3. Miten alusta tuottaa omistajilleen?

Teknologinen toteutus on vain kehikko, jossa kaikki tapahtuu!

Idea on vain siemen. 



Sharetribe – Perusta kauppapaikka päivässä
Suomalainen n. 1o vuotta toiminut yritys



Ohjeita löytyy myös.



Sharetriben alustatyyppejä
Vertaisvuokraus: AgTribe (Australia), Kyoyu Canon (Australia), Rentapark (Suomi), Retkirent

Vertaismyynti: The Octopus Club (Iso-Britannia), Häätori (Suomi)

Palveluiden välitys: Talobee (Suomi), Mushrooming (Suomi), Sisumarket (Suomi)

→Mahdollisuudet ns. rajattomat



Pienin toimiva tuote (Minimum Viable Product)



Alustalla
toimiminen

Tunne oma liiketoimintasi 

Mitä myyt? 

Kelle myyt / haluaisit myydä? 

Mitä haluat saavuttaa alustan avulla?

→Sopivien alustojen etsiminen, löytäminen ja hyödyntäminen

Ydintoiminnan lisäksi tarvittavia taitoja: 

Oman tuotteen kuvaus: Kirjallinen + kuvallinen

Perus it-osaaminen

Kielitaito?



Erilaisia alustoja

• Maantieteellinen ryhmittely

• Toimialan/tuotteen perusteella 
ryhmittely: airbnb, booking

• Tuote / palvelu

• Myynti / vuokraus

• Suuret monialaiset alustat: 
amazon, alibaba, tori.fi

• Pienet monialaiset: porukan.com



MTK:n alustat



Yhteenveto:

Alustatalous on tapa toimia hyödyntäen 
teknologiaa ja vuorovaikutusta.

Alustataloudessa toimijat joko perustavat 
alustoja tai toimivat niiden kautta.

Teknologia ei yksin riitä, mutta digitaitoja 
ja kyvykkyyttä tarvitaan. 

Erilaisia alustoja on lukemattomia, 
alustaideoita vielä lukemattomampia –
mihin sinä sijoitut tässä maailmassa?



KIITOS!


