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Tarjolla tänään

• Mistä suunnittelutavoitteet kumpuavat
• Suunnittelutavoitteet ja markkinavuoropuhelu
• Puutuoteosien markkinoiden järjestäytyminen
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Tavoitteiden kokonaisvaltaisuus
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Ajalliset tavoitteet
• Käsittely ja valitusajat

hankkeessa
• Projektin alku ja kesto
• Tiedossa olevat käyttöjen

elinkaaret
• Ajankohta jäännösarvolle

Ulkoisvaikutukset
• Mitkä seikat määrittävät

hankkeen yleisen
hyväksyttävyyden

Käyttöarvotavoitteet
• Mitkä ovat tämän konseptin

asiakastarpeisiin vastaamisen
edut

Taloudelliset tavoitteet
• Tavoiteltava tulokassavirta
• Maksimi investointikustannus
• Maksimi ylläpitokustannus
• Tavoite jäännösarvolle
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Konsepti
asiakasarvon
tuottamiseksi

Arvoverkosto
konseptille

Konseptin reunaehdot

Linjakkaat tavoitteet muodostavat konseptin



Asiakkaan tunteminen
• Maantieteellinen segmentointi

• Demografinen (väestötieteellinen) segmentointi
• Ikä
• Sukupuoli
• Siviilisääty
• Perhekoko

• Sosio-ekonominen segmentointi
• Aineellisen hyvinvoinnin hankkimisen edellytykset

• Tulot
• Koulutus
• Ammattiasema

• Psykograafinen segmentointi
• Elämäntapa
• Elämänvaihe
• Asenteet
• Arvot
• Persoonallisuus
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Arvolupaus

Asiakassuhde
Miten saadaan asiakas valitsemaan meidät?
Minkälaiset paketit ovat houkuttelevia
kenellekin?

Kanavat
Miten/missä viestimme tarjonnasta?
Miten/missä otamme tilaukset vastaan?
Miten/missä luovutamme tuotteet?

Asiakkaat
Miten
tunnistamme
oikeat?



Oletuksia puurakentamisen eduista

• Käyttöarvotavoitteet
• Puu saattaa vaikuttaa sisäilman laatuun
• Puurakennusten suunnittelulla merkittävä

vaikutus akustiikan onnistumiseen
• Tuotantotekniikka saattaa vaikuttaa

pohjaratkaisuun
• Näkyvä puu vaikuttaa tilan luonteeseen

• Ulkoisvaikutukset
• Puurakentaminen mielletään ekologiseksi
• Puun sopiminen kaupunkikuvaan vaihtelee
• Puurakentamiselle ei ole muodostunut

erityistä kansalaisvastustusta

• Taloudelliset tavoitteet
• Puurakentaminen on kalliimpaa
• Massiivisille puurakenteille sallitaan huonompi

energiatehokkuus
• Puujulkisivujen huoltoväli tiheämpi kuin

kivirakenteilla
• Kokonaisuutena ylläpitokustannukset voivat

olla muiden kohteiden tasoa
• Ympäristösertifioitujen kohteiden (LEED,

BREEAM) katsotaan säilyttävän paremmin
arvonsa kansainvälisillä markkinoilla

• Ajalliset tavoitteet
• Rakennusaikataulu riippuu tuotantotekniikasta
• Suunnittelu vaatii erityistä osaamista
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Arvotietoon pohjautuvat Reunaehtoihin pohjautuvat



Yhteenveto puukerrostalojen asukkaille tehdystä
tyytyväisyyyskyselystä

Jussi Savolainen jussi.m.savolainen@tuni.fi



Asiakastarpeiden ymmärtäminen
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Emotionaaliset tarpeet:
Tunnelma, kodikkuus

Käytännölliset tarpeet:
toiminta tiloissa,

tilanteet

Infrastruktuuri tarpeet:
Lämpö, ilman raikkaus,

valoteho

Korkeaan
asiakastyytyväisyyteen ei
pääse keskittymällä vain
perustarpeisiin

Näitä on vaikea
sanoittaa

Näistä ei haluta
joutua puhumaan

Näistä on helppo
aloittaa keskustelu



Kyselyn perustietoja

• Lähetetty 9 kerrostalokohteeseen n. 450 asukkaalle
• Vastaajia 151
• Vastaajista 79 % asuu vuokralla

n Prosentti
alle 25m2 0 %
25-29m2 3 2 %
30-39m2 47 31,1%
40-49m2 36 23,8%
50-59m2 25 16,6%
60-74m2 28 18,5%
75-90m2 12 8 %
yli 90m2 0 %

Asuntosi pinta-ala

n Prosentti
Yksi aikuinen 88 58,3%
Kaksi aikuista 64 42,4%
Kolme aikuista tai enemmän 0 %
ja yksi lapsi (< 18 v.) 18 11,9%
ja kaksi lasta (< 18 v.) 13 8,6%
ja kolme lasta (< 18 v.) 1 ,7%
ja neljä lasta tai enemmän 1 ,7%

Taloutesi henkilömäärä

Kuvat: Jussi Savolainen. Analyysi puukerrostalojen puukerrostalojen tyytyväisyyskyselystä 2022



Yleissilmäys (NPS-luku)

• Kuinka todennäköisesti suosittelisit puukerrostaloon muuttamista
ystävällesi tai tuttavallesi?

• NPS-luku (Suosittelijat – Arvostelijat)/kaikki vastaajat = 31 %

Kuvat: Jussi Savolainen. Analyysi puukerrostalojen puukerrostalojen tyytyväisyyskyselystä 2022



Perusominaisuudet

Täysin
eri mieltä

Jokseen
kin eri
mieltä

Ei
samaa

eikä eri
mieltä

Jokseen
kin

samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Keskiarv
o

Asunnossa on sopiva lämpötila kylmänä vuodenaikana. 4 % 14,1% 9,4% 37,6% 34,9% 3,9
Asunnossa on sopiva lämpötila lämpimänä vuodenaikana. 9,5% 27,7% 27 % 25 % 10,8% 3,0

Asunnossa on raikas sisäilma. 2,6% 4 % 5,3% 40,4% 47,7% 4,3
Puukerrostalo tuntuu turvalliselta asua. 1,3% 4 % 6,7% 40,7% 47,3% 4,3

Asuntoon ei kuulu häiritseviä ääniä talon ulkopuolelta. 7,3% 25,2% 7,9% 31,8% 27,8% 3,5
Asuntoon ei kuulu häiritseviä ääniä porraskäytävästä. 10,6% 19,2% 6 % 29,1% 35,1% 3,6

Asuntoon ei kuulu häiritseviä ääniä viereisistä asunnoista. 8,6% 11,9% 4 % 31,1% 44,4% 3,9
Asuntoon ei kuulu häiritseviä ääniä yläpuolisesta asunnosta. 14,7% 24 % 13,3% 17,3% 30,7% 3,3
Asuntoon ei kuulu häiritseviä ääniä alapuolisesta asunnosta. 2 % 4 % 16 % 18,7% 59,3% 4,3

Kuvat: Jussi Savolainen. Analyysi puukerrostalojen puukerrostalojen tyytyväisyyskyselystä 2022



Toimintoihin liittyvät ominaisuudet

Täysin
eri mieltä

Jokseen
kin eri
mieltä

Ei
samaa

eikä eri
mieltä

Jokseen
kin

samaa
mieltä

Täysin
samaa

mieltä
Keskiarv

o
Ulkovaatteiden pukemiselle, riisumiselle ja

 säilyttämiselle on hyvin käyttöösi soveltuvat tilat. 3,3% 23,2% 4 % 35,7% 33,8% 3,7
Ruokien ja ruuanlaittotarvikkeiden säilytykselle, ruuanlaitolle

 ja ruokailulle on hyvin käyttöösi soveltuvat tilat.
7,9% 14,6% 7,9% 31,8% 37,8%

3,8
Käytössäsi on riittävät ja hyvin käyttöösi soveltuvat säilytystilat. 5,3% 16,6% 9,3% 39,7% 29,1% 3,7

Nukkumiselle on hyvin käyttöösi soveltuvat tilat. 2 % 7,9% 6 % 29,8% 54,3% 4,3
Peseytymiselle on hyvin käyttöösi soveltuvat tilat. 1,3% 2,7% 4,6% 27,8% 63,6% 4,5
Käytössäsi on saunomiseen hyvin soveltuvat tilat. 9,9% 6 % 33,8% 22,5% 27,8% 3,5

Käytössäsi on pyykkihuoltoon hyvin soveltuvat tilat. 2 % 6,6% 10,6% 31,1% 49,7% 4,2
Asunnossasi on hyvin arjen askareihin soveltuvat tilat. 0 % 2,7% 6,6% 43 % 47,7% 4,4

Asunnossasi on hyvin oleiluun ja rentoutumiseen soveltuvat tilat. 0 % 3,3% 5,3% 38,4% 53 % 4,4
Käytössäsi on hyvin soveltuvat tilat vieraiden kanssa oleiluun. 2 % 8,6% 13,2% 33,8% 42,4% 4,1

Asunnossasi on erinomainen pohjaratkaisu. 3,3% 10,6% 9,3% 39,7% 37,1% 4,0

Kuvat: Jussi Savolainen. Analyysi puukerrostalojen puukerrostalojen tyytyväisyyskyselystä 2022



Talon sijainnin merkitys

Täysin
eri mieltä

Jokseen
kin eri
mieltä

Ei
samaa

eikä eri
mieltä

Jokseen
kin

samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Keskiarv
o Mediaani

Talon läheisyydestä löytyy riittävästi pysäköintitilaa. 22,5% 27,2% 7,9% 22,5% 19,9% 2,9 3,0
Talossa tai piha-alueella on hyvin käyttööni soveltuvat säilytystilat polkupyörille yms. 2 % 7,3% 4,6% 35,1% 51 % 4,3 5,0

Talo sijaitsee arkisten kulkemisteni kannalta parhaassa mahdollisessa paikassa. 2,6% 6 % 9,9% 46,4% 35,1% 4,1 4,0

Kuvat: Jussi Savolainen. Analyysi puukerrostalojen puukerrostalojen tyytyväisyyskyselystä 2022



Emotionaaliset tarpeet

Täysin
eri mieltä

Jokseen
kin eri
mieltä

Ei
samaa

eikä eri
mieltä

Jokseen
kin

samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Keskiarv
o

Talo sijaitsee minulle oikealle tuntuvalla alueella. 2 % 4 % 2,6% 37,1% 54,3% 4,4
Talo näyttää ulkoapäin mielestäsi miellyttävältä. 1,3% 6,6% 5,3% 28,5% 58,3% 4,4

Kulkureitit asuntooni ovat miellyttäviä. 2 % 5,3% 6,6% 34,4% 51,7% 4,3
Minulle on tärkeää asua puusta rakennetusta talossa. 6 % 9,3% 37,7% 27,1% 19,9% 3,5

Minulle on tärkeää asua mahdollisimman vähähiilisesti rakennetussa talossa. 8 % 7,3% 29,1% 33,1% 22,5% 3,5
Minulle on tärkeää asua mahdollisimman luonnollisista materiaaleista rakennetussa talossa. 5,3% 8,6% 28,5% 28,5% 29,1% 3,7

Minulle on tärkeää asua ja elää mahdollisimman ympäristöystävällisesti. 6 % 7,9% 20,5% 40,4% 25,2% 3,7
Puukerrostalo tuntuu muita kerrostaloja kodikkaammalta asua. 3,3% 5,3% 25,2% 30,5% 35,7% 3,9
Asunnossa on käytetty puuta sisäpinnoilla mielekkäällä tavalla. 5,3% 6 % 18,5% 34,4% 35,8% 3,9

Puun käyttö näkyy rakennuksessa riittävästi. 3,3% 8,6% 8,6% 33,8% 45,7% 4,1

Kuvat: Jussi Savolainen. Analyysi puukerrostalojen puukerrostalojen tyytyväisyyskyselystä 2022



Potentiaali näkyy jakaumissa, ei keskiarvossa

Kuvat: Jussi Savolainen. Analyysi puukerrostalojen puukerrostalojen tyytyväisyyskyselystä 2022

Todella harva
suosittelija on
tästä eri mieltä

Harva tästä samaa
mieltä oleva on
jotain muuta kuin
suosittelija

Passiiviseksi
päätyy moni tästä
eri mieltä oleva

Enemistö
arvostelijoista on
tästä täysin samaa
mieltä



Mitä on ollut tiedossa ostohetkellä?
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Suosittelijaksi päätyminen puutteista huolimatta voi johtua siitä, että parempia vaihtoehtoja ei ole
ollut tarjolla tai siitä, että puute on hyväksytty kompromissina edullisemmalle hinnalle

Kuvat: Jussi Savolainen. Analyysi puukerrostalojen puukerrostalojen tyytyväisyyskyselystä 2022



Tyytyväisyyskysely kertoo:
• Mihin nykyisissä ratkaisuissa ollaan tyytyväisiä tai

tyytymättömiä
• Onko asunnon ominaisuuksien kehittämisessä kaupallista

potentiaalia
• Mitkä ovat puukerrostalon korostettavia

vetovoimatekijötä
Tyytyväisyyskysely ei kerro:
• Asukkaiden maksuhalukkuudesta ominaisuuksien

kehittämisessä
• Eduista verrattuna kyselyn ulkopuolisiin kohteisiin

(betonikerrostalot)

Konseptia kehitettäessä edellisten kohteiden
tyytyväisyyskyselyt ovat hyödyllisiä, mutta ei ainoita
hyödyllisiä datoja Datojen yhdistäminen

Jussi Savolainen jussi.m.savolainen@tuni.fi



Suunnittelutavoitteet markkinavuoropuhelussa

Jussi Savolainen jussi.m.savolainen@tuni.fi



Markkinavuoropuhelu

• Arvoketjun rakentaminen
• Vuoropuhelun aika ja aiheita
• CASE: Suunnittele ja toteuta -kilpailu

Jussi Savolainen jussi.m.savolainen@tuni.fi



Arvoketjun rakentaminen
• Arvoketjut tai -verkostot ovat useiden

toimijoiden yhteenliittymiä
• Pyritään rakentamaan systemaattisesti

kaikille kannattavaa toimintatapaa
• Toimintatapaa pyritään jatkuvasti

parantamaan ja yksinkertaistamaan
kilpailukyvyn parantamiseksi

• Yritysten sisäinen kehitys
• Yritysten välisen toiminnan sujuvoittaminen
• Loppuasiakkaan hyödyn tunnistaminen

Kuvan lähde: Osterwalder & Pigneur: Busines Model Generation 2.9.2022 |  20

Avainresurssit
Mitä tarvitsee olla saatavilla,
jotta voidaan suorittaa
avaintoiminnot?

Avaintoiminnot
Mitä tehtäväkokonaisuuksia
lupauksen pitäminen vaatii?

Avainkumppanit
Ketkä pitävät
hallussaan
avainresursseja ja
avainosaamista



Markkinavuoropuhelu erilaisissa hankkeissa
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Kiinteähintainen urakka tilaajan suunnitelmilla

Tarveselvitys (tilaaja) Hankesuunnittelu
(tilaaja + ARK)

Tekninen suunnittelu
urakkatarjousta

varten

Tarjoajien etsiminen
ja tarjouspyyntöjen

lähettäminen

Tarjousten
vastaanotto ja

urakkaneuvottelu

Urakkasopimus ja
toteutussunnitelmien

viimeistely

Vuoropuhelu
kiinnostuksesta

Riskien hallinnan
oletusten kirjaaminen

Tuotantotekniset
ehdotukset

Tarveselvitys (tilaaja)
Markkinakartoitus
saatavilla olevista

tuotantotekniikoista
Hankesuunnittelu

(tilaaja + ARK)

Konseptille
soveltuvan

tuotantotekniikan
valinta

Kumppaneiden
valinta (työmaan
johto + teollinen

prosessi)

Tekninen
suunnittelu teollista

tuotantoa varten

Teollinen puurakennushanke

Vuoropuhelu
kiinnostuksesta

Riskien
hallinnan
oletusten

kirjaaminen

Tuotantotekniset
kompromissit

Tuotantotekniset
sovellukset

Tavoitteet

Alustavat
tavoitteet

Tarkennetut
tavoitteet



CASE: Suunnittele ja toteuta -kilpailu
Perustuu tapaukseen, missä ihmeteltiin, miksi S&T-kilpailu ei tuota edullisia tarjouksia
• Tyypillisesti kokonaisedullisuuskilpailu
• Suunnitteluprosessi:

• Ensin suunnitellaan laatupisteet maksimoiva ratkaisu
• Sen jälkeen karsitaan niin paljon kuin uskalletaan
• Lopuksi lasketaan pisteen hinta, etsitään kustannuksiltaan kallein laatupiste, ja katsotaan,

kannattako se toteuttaa / löydetäänkö halvempi ratkaisu
• Iteroidaan kunnes aika loppuu

• Hintaohjaus – hintapisteisiin vaikuttavat kustannukset alas
• Mahdollisimman pieni rakennus
• Mahdollisimman yksinkertainen rakennusmassa
• Mahdollisimman vähän piha- ja liikennealuetöitä
• Mahdollisimman halvat rakennusosat
• Ylläpitokustannusten merkitys pisteytyksessä (minimoidaanko investointikustannusta

ylläpitokustannuksia kasvattamalla?)
2.9.2022 |  22



Laatuominaisuuksien kaksi tasoa
•Kynnyskriteerit

• Ominaisuudet, joista ei olla valmiita tinkimään
• Jos nämä riittävät, voidaan käyttää halvinta hintaa

•Pisteytettävät ominaisuudet
• Asiat joista ollaan valmiita maksamaan ylimääräistä
• Kaikkien ei tarvitse toteutua ollakseen onnistunut kohde
• Pisteytys voi olla lineaarinen tai epälineaarinen ominaisuuden
merkityksestä riippuen

• Pisteen hinta kannattaa laskea ennen pisteytysportaikon
kuvausta

2.9.2022 |  23



Suunnittelutavoitteiden painotus
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Talous 40 Laatu 60

Hanke 100

Investointi
30?

Käyttö ja
ylläpito 10? Käyttöarvo 30? Ulkoisvaikutukset

20? Aika 10?

Perustarpeet
10?

Toiminnalliset
tarpeet 10?

Emotionaaliset
tarpeet 10?

Ulkonäkö 10?

Ympäristö10?

Projektin
kesto  (jos
projektin
aikaisia

haittoja)5?
Käyttöönoton

ajankohta
(myöhästymis

sakko) 5?

Energia-
tehokkuus 5
Rakennus-

materiaalit 5



Pisteiden hinnoittelu
• Mitä korkeampi painotus laatupisteillä, sitä korkeampi on
pisteen hinta

• Jos kaikki pisteytettävät ominaisuudet on halpoja toteuttaa
suhteessa pisteen hintaan, jokainen tarjoaja toteuttaa kaikki
ominaisuudet Halvin hinta voittaa

• Kaikki pakollinen tulee olla kynnyskriteereissä
• Laatupisteiden hinta tulee olla sen suuruinen, mitä kyseisetä
ominaisuudesta ollaan valmiita maksamaan
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Suunnilleen näin tekisin
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Talous 40 Laatu 60

Hanke 100

Investointi
20?

Käyttö ja
ylläpito 20? Käyttöarvo 40? Ulkoisvaikutukset

15? Aika 5?

Perustarpeet
(kynnys)?

Toiminnalliset
tarpeet 20?

Emotionaaliset
tarpeet 20?

Ulkonäkö
(julkisivu) 1?

Ympäristö14?

Projektin
kesto  (jos
projektin
aikaisia

haittoja)5?

Käyttöönoton
ajankohta
(kynnys)?

Energia-
tehokkuus 7
Rakennus-

materiaalit 7

1. Talous saman arvoiseksi (raha on
rahaa, huomioi diskonttaus)

2. Perustarpeiden taso
kynnyskriteereihin (lämpö, sisäilma)

3. Toiminnalliset tarpeet pisteytetty
käyttötapauksittain

4. Emotionaaliset tarpeet pisteytetty
avainhetkittäin

5. Julkisivun piste “prosenttitaide”
periaatteella (lisäksi kynnyskriteerit)



Laatutavoitteiden asettamisen prosessi
• Kuvaa tavoitteet joka osa-alueelle
• Priorisoi tavoitteet
• Laadi painotukset priorisoinnin mukaan (myös hinta)
• Arvioi kustannukset ja laske laatupisteen hinta
• Kirjoita pisteytys laatupisteen hintaa vastaavasti
• Iteroi (Prioriteetti – Painotus – kustannus – pisteen kuvaus)

• Toimii myös muissa kuin suunnittele ja toteuta -hankkeissa
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Talouden hallinta
• Budjetti = tulo- ja menoarvio
• Rakennushankkeissa huomio kiinnitettävä

kokonaiskustannuksiin, ei investointikustannuksiin
• Kustannusrakenne

• Omat henkilöstökulut
• Omat materiaalikulut
• Maksut kumppaneille (alihankinta)
• Omat kiinteät kulut

• Tulovirrat
• Paljonko asiakas on valmis maksamaan

tuotteesta/palvelusta
• Montako yksikköä myymme vuoden aikana (volyymi)
• Voisiko tuotetta parantaa, jotta asiakas olisi valmis

maksamaan enemmän

• Uusien yritysten “kuolemanlaakso”
• Paljonko kuluu aikaa kannattavan volyymin

saavuttamiseen

Kuvan lähde: Osterwalder & Pigneur: Busines Model Generation 2.9.2022 |  28

Kustannusrakenne Tulovirrat



Puutuoteosien markkinoiden järjestäytyminen

Jussi Savolainen jussi.m.savolainen@tuni.fi
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Kospro Oy:n Blogi:
https://www.kospro.fi/Materiaalihintojen+kehityksesta

”Yhdysvaltain puufutuureissa on kuitenkin ollut havaittavissa merkittävää laskua helmi-
maaliskuun vaihteen ripeän nousun jälkeen. Lasku on maaliskuun alkupuoliskon ja
tämän päivän välillä on ollut jopa lähes 60 %. Onkin mielenkiintoista seurata heijastuuko
tämä merkittävä lasku miten ja millä aikajänteellä Suomen hintoihin.”



Puurakenteisia tuoteosia
• Insinööripuutuotteet (Engineered Wood Products EWP)
• Ristikot
• Tasoelementit
• Kattoelementit
• Tilaelementit
• Hirret

Kuvat: Jussi Savolainen 2.9.2022 |  31



Rakennuslehden Suurimmat 2021 (tuoteteollisuus, liikevaihto)
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Jukkatalo,
Kontiotuote,

Piklas

Designtalo,
Finnlamelli,
Ainoakoti



Rakennuslehden Suurimmat 2021 (tuoteteollisuus, liiketulos +12 %)

2.9.2022 |  33



Puuelementti-
toimittajia

Kuvat: Lappwall Oy mediapankki; Listat koottu Metsäkeskuksen ja Tampereen Opiskelija-asuntosäätiön ainiestoista 2.9.2022 |  34

Tasoelementti Tilaelementti Muu (Kattoelementit,
talotehtaat)

VVR Wood Oy Aitopuu Oy SP-Elementit Oy

Vieskan Elementti Oy Pro Modules (JVR-Rakenne Oy) Kortesniemi Oy

Timberpoint Oy Elemenco Oy Yit Elementtitehdas

Teeri-Kolmio Oy Tempohousing (Hollanti) Seikat Oy

Oy Simons Element Ab Harmet Ou (Viro) Simons Element Oy

Siklaelementit Oy Kodumaja Ou (Viro) Celt Oy

Woodcomp Oy
Elementit E Oy

Lappwall Oy

Lehto Components Oy

Oiva Wood Solutions Oy



Toimijoissa on vain vähän suuria ja
kannattavia

Kuvakaappaukset: Kauppalehti Yrityshaku 2.9.2022 |  35



Markkinan haasteita

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 2020:16 2.9.2022 |  36

Vertailun vuoksi: Viron puutalojen vienti ~400 M€



Johtopäätöksiä
• Puurakentamisen markkinaosuus on vahva 1 ja 2 kerroksissa

rakennuksissa (pientalot, rivitalot, päiväkodit, koulut…)
• Puukerrostaloilla on kysyntää ekologisesti ajattelevien

markkinasegmentissä Segmentin tuntemusta parantamalla voisi luoda
kilpailukykyisempiä konsepteja

• Teollinen puurakentaminen vaatii uudenlaista sopimuksellista
organisoitumista urakkamuodoissa kehitettävää

• Kumppaneita valittaessa tulee kiinnittää talouslukujen lisäksi huomiota
• Tuotannon automatisoinnin asteeseen
• Tiedonsiirron kyvykkyyteen
• Resilienssiin tuotantohäiriöissä
• Tarjotun palvelun soveltuvuus omaan tarpeeseen
• Yrityksen tapa ottaa ja kantaa riskejä
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