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Kyselyn taustatiedot

o Kyselyaika 14.6.-17.8.2018
o Lähetetty organisaatioiden kirjaamojen kautta kuntiin, valtion virastoihin ja seurakuntiin
o Kohdistettu organisaation johdolle

o Vastaajina mm. kunnanjohtaja, talouspäällikkö, talousjohtaja, pormestari, strategiajohtaja, kirkkoherra, 
hallintojohtaja, tuomiorovasti, palvelujohtaja, vararehtori, kehityspäällikkö, muutosjohtaja, kaupallinen 
johtaja, hallintopäällikkö, hallintovouti, johtaja, apulaisjohtaja, ylijohtaja

o Myös Head of procurement, hankintapäällikkö, hankinta- ja sopimusasiantuntija, hankintasihteeri, lakimies, 
controller, neuvotteleva virkamies

o Vastaajia yhteensä 136 kpl 
o Kunnat
o Valtio
o Seurakunnat
o Muut
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Kyselyyn vastanneet organisaatioittain
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© KEINO

Strategisen johtamisen 
lähtötaso
Strategiat, tiekartat, mittaaminen
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Onko organisaatiolla julkisia hankintoja koskeva
strategia/linjaukset tai vastaavat?
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Ei Kyllä, yksittäistä toimialaa/
virastoa koskevat

hankintalinjaukset tai
vastaavat

Kyllä, vain keskitettyä
hankintaa koskevat

hankintalinjaukset tai
vastaavat

Kyllä, erillisenä asiakirjana
ja päättävän tahon

vahvistamana koskien
koko organisaatiota

Kyllä, sisältyy koko
organisaation strategiaan
tai vastaavaan muuhun

esitykseen

Jokin muu



Seurataanko ja/tai mitataanko hankintalinjausten 
tai vastaavien toteutumista?
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Ei Ei, mutta suunnitteilla Kyllä, mutta vain toimiala-
tai yksikkökohtaisesti

Kyllä, koko organisaation
osalta, mutta ei
säännöllisesti

Kyllä, koko organisaation
osalta ja säännöllisesti

Jotain muuta, mitä?
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Seuranta ja mittaaminen, vastaajakohtainen 
jakauma
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K U N N A T

V A L T I O

S E U R A K U N N A T

Ei Ei, mutta suunnitteilla Kyllä, mutta vain toimiala- tai yksikkökohtaisesti

Kyllä, koko organisaation osalta, mutta ei säännöllisesti Kyllä, koko organisaation osalta ja säännöllisesti Jotain muuta, mitä?
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Onko hankintalinjausten tai vastaavien toteuttamisesta 
laadittu kehityssuunnitelma tai tiekartta?

39%

23%

5%

14% 14%

5%

Ei Ei, mutta suunnitteilla Kyllä, mutta vain
toimiala- tai

yksikkökohtaisesti

Kyllä, koko
organisaatiota koskien,

mutta sitä ei ole
vastuutettu tai
aikataulutettu

Kyllä, koko
organisaatiota koskien

ja se on pääosin tai
kokonaan vastuutettu ja

aikataulutettu

Jokin muu, mikä?
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Kehityssuunnitelmat/ tiekartat, vastaajakohtainen 
jakauma
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K U N N A T

V A L T I O

S E U R A K U N N A T

Ei

Ei, mutta suunnitteilla

Kyllä, mutta vain toimiala- tai yksikkökohtaisesti

Kyllä, koko organisaatiota koskien, mutta sitä ei ole vastuutettu tai aikataulutettu

Kyllä, koko organisaatiota koskien ja se on pääosin tai kokonaan vastuutettu ja aikataulutettu

Jokin muu, mikä?
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Kiitos! Strategisesti eteenpäin!

www.hankintakeino.fi

10


	Julkisten hankintojen �strategisen johtamisen �lähtötasoa koskeva kysely
	Kyselyn taustatiedot
	Kyselyyn vastanneet organisaatioittain
	Strategisen johtamisen �lähtötaso
	Onko organisaatiolla julkisia hankintoja koskeva strategia/linjaukset tai vastaavat?
	Seurataanko ja/tai mitataanko hankintalinjausten tai vastaavien toteutumista?
	Seuranta ja mittaaminen, vastaajakohtainen jakauma
	Onko hankintalinjausten tai vastaavien toteuttamisesta laadittu kehityssuunnitelma tai tiekartta?
	Kehityssuunnitelmat/ tiekartat, vastaajakohtainen jakauma
	Kiitos! Strategisesti eteenpäin!

