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Innovatiiviset ja vastuulliset hankinnat
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o Perinteisistä hankinnoista innovatiivisiin
hankintoihin siirtyminen
o Olemassaolevan rahoituksen saaminen
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Suositukset tulevaan rahoitukseen

ü Suositukset tulevaan rahoitukseen
ü Lista tämänhetkisestä rahoituksesta
innovatiivisiin ja vastuullisiin julkisiin
hankintoihin
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Innovaatioiden juridiset näkökohdat

o Innovatiivisten hankintojen juridisten näkökohtien
tuntemus

Käytännön työkalu

ü Innovatiivisten hankintojen juridisten näkökohtien
selittäminen
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Menojen vaikutuksen mittaaminen

o Menojen kohdentumisen ja sen vaikutuksen
ymmärtäminen kunnan tavoitteisiin nähden
o Yhteiseurooppalainen mittaamisen tapa
o Halpojen ja helppojen mittaustyökalujen kehittäminen
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Menojen mittaamisen työkalu

ü Käytännöllinen ja saavutettava Excel-työkalu ja
ohjeistusta menojen mittaamiseen
ü Ohjeistus vaikuttavuuden mittaamisen
periaatteisiin

