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Taustaa



Hankinta on Espoon kaupungin 

strateginen toiminto
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Ostot

1 188 M €

Vuosittaiset ostot

Tavarat

793 M €

Palvelut

270 M €

Investoinnit

60 M €

ICT

65 M €
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Hankintoja ohjaavien tavoitteiden ja 

strategioiden hierarkia
Espoo 
Tarina

• Valtuustokauden tavoitteet

• KH hyväksymät hankintojen strategiset 
linjaukset

Toimialan 
tarina

• Palveluiden järjestämisen 
periaatteet ja tavoitteet 

Tulosyksikön palveluiden 
järjestämisen strategia ja 

hankintasuunnitelma / 
hankintojen linjaukset

• Palveluiden järjestämisen strategia 
ja tavoitteet

• ”Tuota tai Osta” päätökset

• Palveluiden järjestämistä tukeva 
hankintasuunnitelma ja sen 
tavoitteet 

• Keskeisten hankintakategorioiden 
kategoriastrategia

Hankinnan 
toteuttaminen

• Hankintatarpeen määrittely

• Hankintakohteen kuvaus

• Tavoitteet, aikataulu ja 
toteutus

Tämä on hankintojen 

strategisen johtamisen 

keskeinen osa

Laaditaan yhdessä 

tulosyksikön johdon ja 

hankintakeskuksen 

kanssa



Kategoriajohtaminen
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Kategoriajohtaminen

Poikkihallinnollinen 

hankintojen 

strategisen 

johtamisen konsepti

Hankintakategoriat

Kategoriatiimit

Kategoriastrategiat

Kohtuullisen vähän 

akateemisesti 

tutkittu. 

Esitys perustuu omiin 

kokemuksiini

Käyttöönotto Espoossa 

2020

Konsepti tulee 

sovittaa kontekstiin

Voi olla globaali tapa 
toimia

Voi olla 
hankintafunktion oma 
tapa toimia

Voi olla ostojen 
analysoinnin viitekehys
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Kategoriajohtaminen
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Visio ja 

avain 

tavoitteet

Kategorian 

analyysi
Palveluiden 

järjestämisen 

vaatimukset

-> Tunnista avainpelaajat ja muodosta tiimi 

Viestintä 

suunnitel

ma

KPI:t

Toimittaja- ja 

toteuttamis-

suunnitelma

Kustannus-

rakenteet

Hankinnan 

vivut

Riskianalyysi

ja riskien-

hallinta suun-

nitelma

Markkina-

analyysi

-> Laadi ja toteuta kategoriastrategia
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Hankintakategoria:
Teknologian, toimittajamarkkinan, liiketoimintalogiikan tms. suhteen 

samalla tavalla käyttäytyvä ostettava tuote- tai palvelualue
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Tiimi koostuu 

avaintoimintojen 

edustajista

Tiimi laatii ja 

ylläpitää 

kategoriastrategiaa

Tiimi ylläpitää 

hankintakategorian 

tilannekuvaa ja 

kehitystä

Tiimi syöttää 

hankintainformaa-

tiota palveluiden 

järjestämisen 

strategiaan

Tiimi vastaanottaa 

syötteet palveluiden 

järjestämisen stra-

tegioista ja vie ne 

kategoriastrategiaan

Tiimi on pysyvä 

hankintakategoriasta 

vastaava 

”auktoriteetti”

Kategoriatiimi



Kategoriastrategia
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Kategoriastrategian sisältö

• Kategoriastrategian ”Executive Summary”

• Hankintakategorian esittely

• Hankintakategorian nykytila

• Hankintakategorian toimittajamarkkina-analyysi

• Hankintakategorian nykytilan analyysi

• Palveluiden järjestämisen vaatimukset hankintakategorialle

• Strateginen visio ja avaintavoitteet

• KPI, tavoitteet ja mittarit, hankinnan vivut

• Toimittajasuunnitelma

• Toteuttamissuunnitelma

• Riskikartoitus ja riskienhallintasuunnitelma

• Viestintäsuunnitelma

• Lisätiedot
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Hankintojen suunnittelu

Kilpailutuskalenteri

Kokonaiskuva

Toteutus ja hallinta

Hankintojen suunnittelu

Palveluiden järjestämisen strategiat ja kategoriastrategiat

SOTE SITO KOHA TYT TiHa

SOTE:n

hankintapäällikkö

TYT:n

hankintapäällikkö

KOHA:n

hankintapäällikkö

SITO:n

hankintapäällikkö

TiHa

hankintapäällikkö

Hankintatarpeet



Kiitos!

Kysymyksiä ja keskustelua
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