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Toimitilapalvelut
Tero Lehtonen, diplomi-insinööri
Tutkija, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalous
tero.t.lehtonen@hut.fi

Yritykset ovat aina olleet riippuvaisia toistensa
tuottamista palveluista ja hyödykkeistä. Ainoas-
taan sisäisen ja ulkoisen tuotannon määrän väli-
nen suhde on vaihdellut. Tällä hetkellä on vallal-
la trendi, jossa yritykset pyrkivät keskittymään
ydintoimintoihinsa ja asiakkaisiinsa. Tästä joh-
tuen yritysten ja yhteisöjen strategiat perustuvat
entistä useammin toimintamalliin, jossa vain
avaintoimintojen kannalta välttämättömät re-
surssit pidetään yrityksen sisällä.

Trendi koskee myös kiinteistö- ja rakennus-
klusteria. Meneillään on murros, jossa yritykset
ja julkiset organisaatiot miettivät kiinteistö- ja
investointistrategioitaan uusiksi. Tämän seu-
rauksena monet nykyiset käyttäjäomistajat ovat
luopumassa kiinteistöomistuksistaan ja samalla
ulkoistamassa kiinteistö- ja rakennuttamistoi-
mintojaan [1]. Kehitys näkyy toimintojen uu-
delleenorganisointina. Kiinteistöjen omistami-
nen, käyttö ja palvelujen tarjonta ovat erkane-
massa toisistaan. Samalla näiden toiminta-alu-
eiden välisiä tarpeita tyydyttämään on synty-
mässä uusia liiketoimintamuotoja. Muutoksella
haetaan tehokkuutta pääomien käytölle sekä
kiinteistönomistamisen ja palvelujen ammatil-
listamista ja sitä kautta kannattavuutta ja lisään-
tyvää kilpailukykyä [2].

Aiemmin yritysten eri liiketoimintayksiköis-
sä hajallaan tuotetut tukipalvelut hankitaan tänä
päivänä suurempina kokonaisuuksina näihin
toimintoihin erikoistuneilta yrityksiltä. Samalla
yritysten sisäisistä kiinteistöyksiköistä on muo-
dostunut yrityksen ydinliiketoimintaa ja strate-
gioita tukevia osto-organisaatioita. Muutos on
asettanut haasteita sekä yritysten hankintatoi-
melle että palveluntarjoajille. Toisaalta osto-
osaamisen merkitys on kasvanut ja toisaalta on
syntynyt tarve asiakaslähtöisille, räätälöidyille
palvelukonsepteille. Tätä taustaa vasten on ollut
luonnollista, että myös toimitilapalveluihin koh-
distuva mielenkiinto ja tutkimustoiminta on vii-
meisten vuosien aikana lisääntynyt.

Toimitilapalvelujen määrittely
Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI
ry:n julkaisemassa Kiinteistöliiketoiminnan sa-
nastossa [3] toimitilapalvelut (tai tilapalvelut)
määritellään tilojen ominaisuuksiin kohdistu-
viksi ja käyttäjän toimintaa tukeviksi palveluik-
si. Kiinteistöjohtamisen näkökulmasta toimiti-
lapalvelut ja niihin liittyvät johtamistoiminnot
edustavat kiinteistön käytönaikaisia prosesseja.

Arvoketjussa horisontaalisesti samaa tasoa
edustavat operatiiviset toimitilapalvelut voi-
daan jakaa käyttäjä- ja kiinteistöpalveluihin sen
perusteella tukeeko palvelu ensisijaisesti käyt-
täjä- vai omistajaintressejä. Käyttäjäpalveluiksi
luetaan muun muassa turvapalvelut, viherkasvi-
en hankinta ja hoito, ravintolapalvelut, postitus
ja postinjakelu, puhelinpalvelut, aulapalvelut,
tietoverkkopalvelut, kopiointipalvelut, sisus-
tus-, kalustus- ja hankintapalvelut, muuttopal-
velut sekä lähetti- ja toimistopalvelut.

Operatiivisten toimitilapalvelujen toinen
osa-alue, kiinteistöpalvelut, jaetaan kiinteistön-
hoito- ja kunnossapitopalveluihin. Kiinteistön-
hoito on kiinteistön ylläpitoon kuuluvaa sään-
nöllistä toimintaa, jolla pysytetään kiinteistön
olosuhteet halutulla tasolla. Kiinteistönhoitoa
ovat muun muassa kiinteistön teknisten järjes-
telmien hoito, kiinteistönhuolto, siivous, ulko-
alueiden hoito sekä kiinteistön jätehuolto. Vas-
taavasti kunnossapito on kiinteistön ylläpitoon
kuuluvaa toimintaa, jossa kohteen ominaisuudet
pysytetään uusimalla tai korjaamalla vialliset ja
kuluneet osat ilman, että kohteen suhteellinen
laatutaso olennaisesti muuttuu.

Palvelutoimintojen johtamisen näkökulmasta
voidaan toisistaan erottaa toimitilajohtaminen
(facility management, FM) ja kiinteistökohteen
johtaminen (property management, PM). Ne
ovat osa operatiiviseen toimintaan liittyvää kiin-
teistöjohtamista, jonka tehtäviin kuuluvat muun
muassa käyttäjien ja omistajien tarvitsemat hal-
linnolliset ja taloudelliset palvelut, käyttäjä- ja
kiinteistöpalvelujen johtaminen, asiantuntija-
palvelut sekä vuokraus- ja markkinointipalve-
lut. Toimitilajohtaminen edustaa käyttäjäintres-
sejä ja sisältää muun muassa käyttäjien tarvitse-506R
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mien palvelujen hankinnan ja organisoinnin
sekä tilojen ylläpidon. Kiinteistökohteen johta-
minen puolestaan edustaa omistajaintressejä ja
sen keskeisimpinä tavoitteina on vastata kiin-
teistön käytettävyydestä ja arvon säilyttämises-
tä.

Toimitilapalvelujen luonne
Koska toimitilapalveluja ostavana asiakkaana
toimii yritys, luokitellaan toimitilapalvelut yri-
tyspalveluiksi. Yrityspalvelut voidaan jakaa
edelleen perusyrityspalveluihin ja erikoistunei-
siin yrityspalveluihin [4]. Perusyrityspalveluilla
viitataan palveluihin, jotka lainsäädännön tai
muun vastaavan syyn vuoksi kuuluvat yrityksen
perustarpeisiin. Useimmat toimitilapalveluista,
muun muassa siivous ja vartiointi, luetaan pe-
rusyrityspalveluiksi. Palvelut, jotka keskittyvät
pikemminkin yrityksen toiminnan kehittämi-
seen kuin sen jokapäiväisiin rutiineihin, luoki-
tellaan erikoistuneiksi yrityspalveluiksi.

Toimitilapalvelut edustavat jatkuvasti tarjot-
tavia palveluja. Jatkuvasti tarjottavaksi palve-
luksi määritellään palvelu, jossa asiakkaan ja
palveluntuottajan välillä on jatkuva vuorovai-
kutus tai jonka toimittamisesta asiakkaalla on
sopimus palveluntuottajan kanssa [5]. Koska
asiakkaan ja palveluntuottajan välillä on tämän-
tyyppisissä palveluissa jatkuvasti vuorovaiku-
tusta, ovat mahdollisuudet yksilöllisen yhteis-
työsuhteen luomiseen paremmat kuin ajoittai-
sesti käytettävissä palveluissa [6]. Asiakkuu-
denhallinnan roolia korostaa lisäksi se, että jat-
kuvasti tarjottavissa palveluissa uuden asiak-
kuuden hankkiminen on yleensä huomattavasti
kalliimpaa kuin vanhan asiakkuuden ylläpitä-
minen [7].

Tuotannontekijöiden näkökulmasta suurin
osa toimitilapalveluista on työvoimaintensiivi-
siä palveluja. Toisin sanoen toimitilapalveluissa
nettopääomakanta suhteutettuna tehtyihin työ-
tunteihin on yleensä pieni, joten työn tuotta-
vuutta voidaan lisätä pääomasijoituksilla vain
rajallisesti. Tämä johtuu muun muassa siitä, että
toimitilapalvelujen koneellistaminen tai auto-
matisointi on usein varsin hankalaa ja henkilö-
kohtaiseen kontaktiin perustuvissa palveluissa
jopa mahdotonta. Palveluhenkilöstön onnistu-
minen työssään onkin yksi keskeisimpiä käyttä-
jätyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Tästä
johtuen käyttäjärajapinnassa työskenteleviltä
työntekijöiltä edellytetään teknisen osaamisen
lisäksi asiakaspalvelukyvykkyyttä. Koska toi-
mitilapalvelut tuotetaan pääasiassa asiakkaan ti-
loissa, korostuu asiakaspalvelukyvykkyyden
merkitys entisestään.

Sen perusteella edellyttääkö palvelu palve-
luntuottajan edustajan läsnäoloa asiakkaan ti-

loissa, toimitilapalvelut voidaan luokitella läs-
näolo-, käynti- ja muiksi palveluiksi. Muun
muassa ravintola- ja aulapalvelut ovat läsnäolo-
palveluja. Osa toimitilapalveluista edellyttää
palveluntuottajan edustajan hetkellistä käyntiä
asiakkaan tiloissa, jolloin palvelu luokitellaan
käyntipalveluksi. Kohteen koosta riippuen tä-
mäntyyppisiä palveluja ovat esimerkiksi kiin-
teistönhoito ja vartiointi. Palveluja hankittaessa
on otettava huomioon, että palveluntuottajan
edustajan läsnäolo asettaa erityisvaatimuksia
muun muassa työn- ja kulunvalvonnalle, tieto-
suojalle sekä asiakkaan ja palveluntuottajan
henkilökunnan väliselle yhteistyölle. Edellä
mainittujen tekijöiden painoarvo hankintapro-
sessissa vähenee huomattavasti, jos palvelua ei
tuoteta asiakkaan tiloissa. Tämäntyyppisiksi
palveluiksi voidaan luokitella esimerkiksi mat-
kustuspalvelut.

Toimitilapalvelujen
organisointi
Toimitilapalvelujen sisältö vaihtelee organisaa-
tiokohtaisesti ja niistä sovitaan yleensä erikseen
joko vuokrasopimuksessa tai erillisessä palve-
lusopimuksessa. Asiakkaan palvelutarve ja pal-
velun arvo asiakkaalle riippuu asiakkaan ydin-
liiketoiminnan ja strategioiden asettamista vaa-
timuksista. Lisäksi asiakkaan käyttämät toimiti-
lat saattavat asettaa erityisvaatimuksia palvelun
sisällölle. Asiakkaalle tarjottavat ratkaisut vaa-
tivatkin aina tietynasteista räätälöintiä. Tarkas-
teltaessa toimitilapalveluja palvelujen tuotteis-
tamisen näkökulmasta voidaan toimitilapalve-
lutuotteen katsoa koostuvan asiakaskohtaisesti
räätälöidyistä sekä standardoiduista komponen-
teista. Näiden komponenttien suhde vaihtelee
asiakkaan tarpeiden ja tarjottavan palvelun
luonteen mukaan.

Kuten yrityspalveluissa yleensä, myös toimi-
tilapalveluympäristössä palvelujen tuottami-
seen ja kuluttamiseen osallistuu ns. kolmikanta,
joka koostuu käyttäjistä, palveluntuottajista ja
tilaajista. Palveluntuottajan ja tilaajan välisen
yhteistyön keskeisenä tavoitteena on luoda ja yl-
läpitää käyttäjien tarpeita vastaavaa palvelu-
konseptia. Tilaaja vastaa käyttäjien tarpeisiin
perustuvan palvelujen hankintastrategian luo-
misesta ja täytäntöön panemisesta sekä toimii
yhteistyösuhteen aikana sopimusjohtajana pal-
veluntuottajan suuntaan. Palveluntuottaja vas-
taa sovittujen palvelujen tuottamisesta sekä päi-
vittäisten rutiinien hoitamisesta käyttäjärajapin-
nassa.

Verkottunut palveluorganisaatio -mallissa
[8] käyttäjille palveluja tuottava verkosto jae-
taan strategisella tasolla toimiviin strategisiin ti-
laajiin, taktisella tasolla toimivaan vastuuorga-
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nisaatioon ja operatiivisella tasolla toimiviin
palveluyksiköihin. Strategisen tilaajan tehtäviin
kuuluvat muun muassa yhteydenpito käyttä-
jäyritykseen ydinliiketoiminnan tarpeiden ja
niissä tapahtuneiden muutosten selvittämiseksi
sekä vastuuorganisaatioiden johtamiseen suun-
taviivat antavien toimitilajohtamis- ja palvelu-
strategioiden luominen. Vastuuorganisaation
tehtävänä on operatiivisten palvelujen ostami-
nen ja johtaminen, vuorovaikutus strategisten ti-
laajien ja palveluyksiköiden välillä sekä kom-
munikointi käyttäjien kanssa. Varsinaisesta pal-
velutuotannosta vastaavat palveluyksiköt.

Myös toimitilapalvelujen käyttäjät voidaan
luokitella kolmeen eri kategoriaan – strategisiin
käyttäjiin, yksikkötason käyttäjiin ja loppukäyt-
täjiin – asemansa ja intressiensä perusteella [9].
Yrityksen ylin johto edustaa strategisia käyttä-
jiä. Heidän intresseissään etusijalle nousevat
palvelun aiheuttamat kustannukset sekä yrityk-
sen liiketoiminnan palvelulle asettamien vaati-
musten toteutuminen. Yksikkötason käyttäjiä
ovat liiketoimintayksiköiden päälliköt ja muut
vastaavassa asemassa toimivat henkilöt. He ar-
vioivat palvelua sen perusteella, miten hyvin
palvelu tukee heidän edustamansa yksikön toi-
mintaa sekä yksikölle asetettujen tavoitteiden
toteutumista. Loppukäyttäjiä edustavat tiloja
käyttävät työntekijät. Heille on olennaista pal-
velun vaikutus työympäristöön ja sen viihtyi-
syyteen.

Toimitilapalvelut ja niiden johtaminen voi-
daan organisoida toiminnoittain, alueellisesti tai
asiakaskohtaisesti. Toimintokohtaisessa raken-
teessa toimitilajohtamisen tehtävät organisoi-
daan palvelutyypeittäin. Alueellisessa raken-
teessa toimitilajohtamisyksikön vastuulla on
tietty alue tai kohde, kun taas asiakaskohtaisessa
rakenteessa toimitilajohtamisyksikön vastuulla
on tietty asiakas tai asiakasryhmä.

Tilaajan ja palveluntuottajan välille muodos-
tuvan johtamisvastuun ja sopimussuhteen näkö-
kulmasta toimitilajohtamisen mallit voidaan ja-
kaa viiteen ryhmään [10]: sisäiseen, sisäiseen
johtamis-, johtamisvastuu-, kustannusvastuu- ja
kokonaisvastuumalliin. Valittu malli riippuu
asiakkaan omista resursseista ja strategioista.
Keskeisiä ratkaisuja ovat palvelujen ulkoista-
misaste sekä yhteistyökumppanien lukumäärä.
Toisessa ääripäässä sisäinen malli edustaa rat-
kaisua, jossa sekä toimitilajohto että palvelu-
työntekijät ovat oman organisaation palveluk-
sessa. Vastaavasti toisena ääripäänä voidaan pi-
tää kustannus- ja kokonaisvastuumalleja, joissa
sekä toimitilajohto että palvelutuotanto on ul-
koistettu ja tilaaja on sopimussuhteessa vain yh-
teen palveluntuottajaan.

Sopimusaikaisen yhteistyön
menestystekijät
toimitilapalveluympäristössä
Kuten muillakin toimialoilla myös toimitilapal-
veluympäristössä ollaan siirtymässä kohti pit-
käkestoisempia yhteistyösuhteita. Jatkuva kil-
pailuttaminen aiheuttaa lisäkustannuksia sekä
heikentää mahdollisuuksia kehittää toimintaa
pitkäjänteisesti. Onnistuessaan pitkäkestoinen
yhteistyö vähentää sekä ennen sopimuksen syn-
tyä että sen jälkeen syntyviä liiketoimikustan-
nuksia [11] harvemmin tapahtuvien kilpailutus-
ten ja toimivan, luottamukseen perustuvan sopi-
musaikaisen yhteistyön kautta. Riskinä pitkä-
kestoisissa yhteistyösuhteissa voidaan nähdä
toiminnan urautuminen, joka voi aiheuttaa kus-
tannustason nousun ja palvelun laadun laskun.

Onnistuneen yhteistyösuhteen elementeiksi
toimitilapalveluympäristössä on tunnistettu
muun muassa palveluprosessien onnistuminen,
osapuolten välisen vuorovaikutuksen laatu, ke-
hitysmyönteinen ilmapiiri ja sopimusasiakirjoi-
hin sekä taloudellisiin tekijöihin liittyvä yhteis-
ymmärrys. Palveluprosessien onnistuminen ku-
vaa toimintaa ja sen tasoa käyttäjärajapinnassa.
Positiivisia tuloksia saavutetaan, kun sekä pal-
velun tekninen että toiminnallinen laatu [12]
ovat kohdallaan. Tämä edellyttää sitä, että pal-
veluresurssit on mitoitettu oikein ja että palvelu-
henkilöstön osaaminen ja asenteet ovat kohdal-
laan.

Osapuolten välisen vuorovaikutuksen laatua
kuvaavat termit avoimuus ja rehellisyys. Positii-
visia tuloksia saavutetaan, kun yhteydenpito on
säännöllistä ja suunnitelmallista ja kun sitä har-
joitetaan kaikilla organisaatiotasoilla. Lisäksi
olennaista on se, että mahdollisista muutoksista
tiedotetaan ajoissa ja ongelmista keskustellaan
avoimesti. Oma vaikutuksensa on luonnollisesti
myös sosiaalisten suhteiden toimivuudella.

Kehitysmyönteisen ilmapiirin olemassa
oloon yhteistyösuhteessa viittaavat osapuolten
oma-aloitteisuus, aktiivisuus ja joustavuus sekä
myönteinen asenne suhteen kehittämisen kan-
nalta tarpeellisia investointeja kohtaan. Kehi-
tysmyönteistä ilmapiiriä voidaan pitää merkki-
nä siitä, että osapuolet uskovat yhteistyösuhteen
jatkuvan tulevaisuudessakin. Osapuolten moti-
vaatiota suhteen ylläpitämiseen tukee myös se,
että sopimusasiakirjat on laadittu tarpeeksi yk-
siselitteisesti, jolloin vältetään vastuunjakoon
liittyvät epäselvyydet sekä se, että tilaajan näkö-
kulmasta hinta/laatu-suhde ja palveluntuottajan
näkökulmasta kustannus/hinta-suhde ovat koh-
dallaan.

Lisäksi yhtenä keskeisenä elementtinä pitkä-
kestoisiin yhteistyösuhteisiin liittyy luottamus.
Toimitilapalveluympäristössä käyttäjien luotta-
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mus saavutetaan, kun sekä palvelun tekninen
että toiminnallinen laatu vastaavat käyttäjien
odotuksia. Tilaajan ja palveluntuottajan väli-
seen keskinäiseen luottamukseen vaikuttavat li-
säksi muutkin edellä mainitut onnistuneen yh-
teistyösuhteen elementit. Luottamus rakenne-
taan osapuolten välisessä vuorovaikutuksessa ja
se on siten henkilösidonnaista. Luottamusta ei
kuitenkaan muodostu, jos vastapuolen edusta-
man yrityksen toimintatavat eivät vastaa toisen
osapuolen odotuksia.

Organisaatiotasolla luottamus voidaan jakaa
luottamukseksi sopimusta, vastapuolen kyvyk-
kyyttä ja vastapuolen joustavuutta kohtaan [13].
Sopimukseen kohdistuva luottamus perustuu
siihen, että yhteistyökumppanin odotetaan pitä-
vän antamansa lupaukset. Kyvykkyyteen perus-
tuva luottamus kuvaa uskoa siihen, että yhteis-
työkumppani kykenee resurssiensa puolesta
suorittamaan sovitut tehtävät. Verrattuna kah-
teen edellä mainittuun luottamuksen tyyppiin
luottamus yhteistyökumppanin joustavuuteen ei
perustu annettuihin lupauksiin tai asetettuihin
vaatimuksiin, jotka tulee saavuttaa. Kyse on sii-
tä, että yhteistyökumppania pidetään luotettava-
na ja että yhteistyökumppanin oletetaan olevan
sitoutunut suhteeseen. Kumppanin odotetaan
olevan valmis panostamaan suhteeseen sovittua
laajemmassa mittakaavassa, joka tarkoittaa sa-
malla sitä, että kumppanille voidaan antaa laa-
jemmat valtuudet oma-aloitteiseen toimintaan.

Sopimusaikainen
laadunhallinta
Palvelujen laatua ja sisältöä on kuvattu palve-
lusopimuksissa niin kauan kuin ostopalveluja
on ollut olemassa. Palvelujen kuvaamiseen on
olemassa kaksi erilaista lähestymistapaa [14]:

– funktionaalinen eli tehtäväperusteinen palve-
lukuvaus (input-mallinen), joka kuvaa suori-
tettavan toiminnan tai tehtävän

– lopputulosperusteinen palvelukuvaus (output-
-mallinen), joka kuvaa jokaisen vaaditun työ-
suoritteen.

Jos palveluprosessin tuloksena syntyy näkyvä
lopputulos, voidaan palvelua hankittaessa mää-
rittää sen tuoteominaisuudet. Lopputuloksen
laadusta riippuen tuoteominaisuus on joko ku-
vaileva tai fyysinen. Lopputuloksen näkyvyys
mahdollistaa palvelun laadun objektiivisemman
arvioinnin. Tällöin arvioinnin kohteena on pal-
velun tekninen laatu eli se, mitä asiakkaalle jää,
kun palvelun tuotantoprosessi ja ostajan ja myy-
jän välinen vuorovaikutus ovat ohi. Jos tuote-
ominaisuus on kuvaileva, laadunmittaustapa on
aistinvarainen arviointi. Aistinvaraisessa arvi-
oinnissa hyödynnetään esimerkiksi on/ei -mitta-
ria, jolloin tuotekuvauksessa on asetettu ehtoja,
jotka palvelua toimitettaessa joko ovat tai eivät
ole toteutuneet. Fyysinen tuoteominaisuus mah-
dollistaa mittaukset, joiden tuloksena saadaan
objektiivisia, keskenään vertailukelpoisia tun-
nuslukuja. Tunnusluku muodostetaan ohjatta-
valle kohteelle tärkeän tavoitetekijän pohjalta.

Asiakkaan laatukokemukseen vaikuttaa
myös se, millä tavalla tekninen laatu tai proses-
sin lopputulos hänelle toimitetaan eli miten asia-
kas saa palvelun ja millaiseksi hän kokee sa-
manaikaisen tuotanto- ja kulutusprosessin. Tätä
palvelun laatu-ulottuvuutta kutsutaan toimin-
nalliseksi laaduksi. Toiminnallisen laadun osa-
tekijöitä ovat muun muassa palvelun nopeus ja
joustavuus sekä palveluhenkilöstön yhteistyö-
kyky, palvelualttius ja asenteet. Toiminnallista
laatua voidaan mitata esimerkiksi asiakastyyty-
väisyyskyselyjen, reklamaatioiden sekä palve-
luyrityksen suorittaman itsearvioinnin kautta
[15].
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Taulukko 1. Esimerkkejä laatumittareista eri palveluissa.

Aulapalvelut Siivous Talotekniikan hoito

Käyttäjätyytyväisyyskyselyt Käyttäjätyytyväisyyskyselyt Energian kulutus

Reklamaatiot Reklamaatiot Veden kulutus

Toimintaohjeiden mukainen toiminta Raportoinnin toimivuus Tilojen lämpötila

Vasteajat Kehitysaktiivisuus CO2-pitoisuus

Raportointi Vasteajat Ilmavirrat

Arviointilomake: Käyttäjätyytyväisyyskyselyt

– on/ei -mittari Reklamaatiot

– pölymäärämittaukset Raportointi

Kehitysaktiivisuus

Vasteajat
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Valituille laatumittareille asetetaan tavoitear-
vot käyttötarkoituksensa perusteella. Laatumit-
tariston tavoitteena on luoda palveluihin liittyvä
laadunvalvontajärjestelmä. Kokemusten perus-
teella hyvän laatumittariston ominaisuuksia
ovat:
– informatiivisuus (päätöksenteon apuväline)
– tuloskeskeisyys (keskittyminen lopputulok-

siin)
– merkityksellisyys (mitattavien asioiden liit-

tyminen haluttuihin tietoihin)
– luotettavuus ja yksiselitteisyys (ei tulkinnan

varaa)
– helppokäyttöisyys (tietojen helppo raportoi-

tavuus)
– joustavuus (sopeutuu ympäristön muutok-

siin)
– kannustavuus (taloudellisten kannustimien

liittäminen mittareihin)
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