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Hankkeen tavoitteet

• Lisätä pientuottajien sekä lähi- ja luomuruoan
tarjontaa julkisissa ruokapalveluissa.

• Helpottaa pienten yritysten osallistumista julkisiin
kilpailutuksiin. 

• Tukea julkisten ruokapalveluiden, 
hankintyksiköiden ja hankintarenkaiden työtä DPS-
hankintamenettely käyttöönotossa
elintarvikehankinnoissa. 

• Tuottaa opas dynaamisen hankintamenettelyn
käyttöönottoon lähi- ja luomuelintarvikkeiden
hankinnassa. 
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Hankkeen tavoitteet

Projektin aikana osallistujaorganisaatiot valmistelevat
dynaamisen hankintamenettelyn käyttöönottoa
elintarvikehankinnoille omasa organisaatiossaan

Tavoitteena on, että osallistujista

• 1-2 organisaatiota saa menettelyn
käytöönottovaiheeseen ja 

• 2-3 osallistujaorganisaatiota on käynnistänyt
valmistelut menettelyn käyttöönottamiseksi
hankkeen aikana.

Osallistuvat organisaatiot vastaavat itse menettelyn
valmistelusta ja käyttöönotosta, mutta saavat
monipuolista tukea koko prosessin ajan.  
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Hankkeen tarjoama tuki ruokapalveluille ja 
hankintayksiköille

Yhteiset tapaamiset ja pienimuotoiset webinaarit, teemoina esimerkiksi
• Dynaamisen hankintamenettelyn erityispiirteet
• Valmistautuminen dynaamisen hankintamenettelyn käyttöönottoon
• Keinot alueen yritysten tavoittamiseen ja motivointiin, esim. alueellisten kehitysyhtiöiden tarjoama

tuki
• Yritysten ja hankintoja tekevien ohjeistaminen
• Dynaaminen hankintamenettely juristin näkökulmasta
• Kokemusten jakaminen oman prosessin valmistelusta

Hankkessa on tarkoituksena hyödyntää DPS-menettelyn käytöstä elintarvikehankinnoissa jo kokemusta
omaavien osaamista, hankintajuridiikan osaajia sekä lisätä osaamista vertaisoppimisen kautta. 

Hankkeessa tuotetaan opas menettelyn käytöstä pientuottajien sekä lähi- ja luomuruoan hankinnoissa. 
Opas pohjautuu hankkeen myötä kertyviin kokemuksiin ja yhdessä hyviksi havaittuihin käytäntöihin. 
Opas julkaistaan KEINOn verkkosivuilla.
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Projektin aikataulu 2022-2024
Muokataan tarvittaessa matkan varrella osallistujien tarpeiden mukaan

DPS-hankintamenettelyjen
valmistelu organisaatioissa
helmikuu – elokuu 2023

•Aloitustapaaminen ja 
ensimmäiset työpajat x 2

•Alueellinen viestintä
tulevista hankinnoista
toimittajille ja tilaajille

•Markkinavuoropuheluiden
• järjestäminen

•Hankinnan kriteerien
määritäminen

•Sähköisen järjestelmän
valinta

DPS-hankinnan julkaisu
syys 2023-maalis 2024

•Työpajat ja webinaarit x2  

•Alueen yritysten kannustaminen
mukaan DPS-menettelyyn ja neuvonta.

•Viestintä tilaajille mahdollisuudesta
DPS-järjestelmän käyttöön.

•Uusia tilaajia ja toimittajia voi tulla
mukaan jatkuvasti DPS-järjestelmän
voimassaoloajan. 

•Tarkistetaan toimittajien
soveltuvuus,kuten
osallistumisvaatimukset, ESPD-lomake, 
rikosrekisteriotteet, luottoluokitus

•Toimittajat ryhtyvät laatimaan
tuotekortteja. Tuoteluettelot syntyvät.

•Oppaan kokoaminen (Motiva)

Hankintojen teko DPS-
menettelyllä
toukokuu 2024 - >

•Tilaajat julkaisevat
järjestelmässä omia
minikilpailutuksia.

•Toimittajat vastaavat
tarjouspyyntöihin.

•Tilaavat voivat tehdä
järjestelmän kautta myös
suoraan pienhankintoja
(järjestämättä
minikilpailutusta)

•Tilaaja tekee tilauksen sekä
sopimukset
toimittajan/toimittajien
(=yhteistyökumppani)  
kanssa.

•Päätöstilaisuus ja lessons 
learned

•Oppaan komentointi ja 
julkaisu
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Projektin osallistujien
vahvistamien

• Ilmoittautumiset 
hankkeeseen
30.12.2022 mennessä

• Vahvistus projektin
käynnistymisestä
osallistujille 5.1.2023



Ilmoittautuminen hankkeeseen

Sitova ilmoittautuminen

30.12.2022 mennessä lomakkeella: 

https://link.webropolsurveys.com/S/34A39194451B8216

• Sitoutuminen hankeen tilaisuuksiin osallistumiseen 
5-6 tilaisuutta vuonna 2023-2024

• Suunnitelmissa tulee DPS-menettelyn käyttöönotto 
elintarvikehankinnoille vuonna 2023-2024

• Organisaatiosta voi osallistua tarvittaessa useampi henkilö

Jos kysymyksiä hankkeesta, ota yhteyttä: 

suvi.salmela@motiva.fi

Puh. 0400 960 128
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Hankkeen käynnistyminen

• 5.1.2023 ilmoitus hankkeen käynnistymisestä kaikille
mukaan hakeneille, mikäli osallistujia on riittävästi
(minimissään 5-7 organisaatiota).

• Kick off -tilaisuus helmikuussa 2023 – ajankohta sovitaan
doodlella, livetilaisuus
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