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• taloudellisen informaation oikeellisuus ja riittävyys; 
• toimintaperiaatteiden, säädösten, toimintaohjeiden noudattaminen; 
• omaisuuden suojaaminen menetyksiltä;  
• resurssien käytön taloudellisuus ja tehokkuus; 
• muutosten läpivienti; 
• toimintaympäristön muutosten aiheuttamat toimenpiteet ja 
• eri käytäntöjen mahdollisuudet ja parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen. 
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