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1. JOHDANTO 
Vastatakseen tarpeeseen jatkuvasti parantaa ja vahvistaa hallintoa Euroopan komissio on 
laatinut järkevää sääntelyä koskevan kattavan politiikan, jolla pyritään helpottamaan 
yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden saavuttamista mahdollisimman pienin kustannuksin ja 
parantamaan EU:n toimien1 tuomaa lisäarvoa. Arviointi on järkevän sääntelyn keskeinen 
väline, joka auttaa komissiota selvittämään, saavutetaanko EU:n toimilla odotetut tulokset, ja 
parantavatko ne siten Euroopan unionin kansalaisten ja yritysten toimintaolosuhteita ja 
vahvistavatko ne EU:n maailmanlaajuista roolia.  

Vuonna 2012 antamassaan EU:n sääntelyn tilaa koskevassa tiedonannossa2 komissio toisti 
sitoumuksensa tehdä ”tarpeettomien kustannusten ja parantamista vaativien alojen 
kartoittamisesta kiinteän ja pysyvän osan päätöksentekoa ja ohjelmien suunnittelua kaiken 
EU:n lainsäädännön osalta”. Entistä paremmat arviointikäytännöt ovat tämän sitoumuksen 
toteuttamisen kannalta ratkaisevan tärkeitä.  

Tässä tiedonannossa kuvailtujen uudistusten tavoitteena on päivittää komission 
arviointijärjestelmää järkevän sääntelyn kehityksen mukaisesti ja tehdä siitä läpinäkyvämpi ja 
kattavampi. EU:n politiikkoja on arvioitava säännöllisesti ja järjestelmällisesti tarkastellen 
kriittisesti myös sitä, ovatko ne tarkoituksenmukaisia, tuottavatko ne odotetut muutokset ja 
vältetäänkö niissä tarpeetonta sääntelyrasitusta. Entistä paremman arvioinnin pitäisi edistää 
oppimista ja vastuuvelvollisuutta ja lisätä sidosryhmien osallistumista. 

Hiljattain järjestetty kuuleminen3 osoitti, että vaikka sidosryhmät kannattavat arviointia 
yleensä, niiden mielestä siinä on edelleen parantamisen varaa. Ne vaativat entistä 
läpinäkyvämpää ja helpommin käytettävissä olevaa arviointijärjestelmää, joka on suunniteltu 
selkeästi ja joka käsittää johdonmukaisen analyysin. Sidosryhmien olisi tällöin helpompi 
antaa tarvittavia tietoja ja palautetta ja ymmärtää, mitä arvioinnin päättymisen jälkeen voi 
tapahtua. 

Tiedonannossa määritetään parantamista vaativat alueet ja muutokset, joita komissio harkitsee 
arvioinnin kaikkien osa-alueiden lujittamiseksi. Tässä tukeudutaan komission ja 
samankaltaista analysointia harjoittavien organisaatioiden olemassa olevaan hyvään 
arviointikäytäntöön. Tarkastelussa keskitytään jälkiarviointeihin. Tässä tiedonannossa 
esitettyjen ehdotusten perusteella tarkistetuista arviointiohjeista järjestetään lähiaikoina 
julkinen kuuleminen. 

 

                                                            
1 Toimilla tarkoitetaan tässä asiakirjassa kaikkia erilaisia EU:n toimia: toimenpiteitä, joihin käytetään tai ei 
käytetä määrärahoja, lainsäädäntöä, kauppasopimuksia jne.  

2 COM(2012) 746 final. 
3 Yhteenveto vuonna 2012 järjestetyn järkevää sääntelyä Euroopan unionissa koskevan sidosryhmien 
kuulemisen vastauksista on saatavilla osoitteessa 
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/smart_regulation/docs/sr_consultation_outcome2012_en.
pdf 

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/smart_regulation/docs/sr_consultation_outcome2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/smart_regulation/docs/sr_consultation_outcome2012_en.pdf
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2. KOMISSION SUORITTAMAN ARVIOINNIN NYKYTILANNE 
Arvioinnissa ei arvioida pelkästään sitä, mitä on tapahtunut, vaan myös sitä, mikä aiheutti 
muutoksen ja kuinka paljon muutoksesta voidaan kohtuudella lukea EU:n toimien ansioksi. 
Arvioinnissa pyritään vastaamaan seuraavanlaisiin kysymyksiin: 

• Onko tavoitteet saavutettu? (Vaikuttavuus)  

• Olivatko kustannukset perusteltuja, kun otetaan huomioon saavutetut muutokset? 
(Tehokkuus)  

• Täydentääkö toimi muita toimia vai onko toimien välillä ristiriitoja? 
(Johdonmukaisuus) 

• Tarvitaanko EU:n toimia edelleen? (Merkityksellisyys) 

• Voidaanko samanlaisia muutoksia saavuttaa tai olisiko niitä voitu saavuttaa ilman 
EU:n toimia vai oliko EU:n toimilla vaikutusta? (EU:n tuoma lisäarvo) 

Tarkastelemalla, onko alkutilanne muuttunut sekä miten ja miksi se on muuttunut, saadaan 
tietoja nykyisestä toiminnasta ja mahdollisista muutoksista keskustelua varten. Arvioinnilla 
on keskeinen merkitys organisaation oppimisessa sekä eri käytäntöjen tunnistamisessa ja 
jakamisessa. Arviointi tarjoaa mahdollisuuden saada palautetta ja muutosehdotuksia 
sidosryhmiltä. Perusteellisessa arvioinnissa tunnistetaan myös tahattomat ja odottamattomat 
seuraukset, jotka nekin on otettava huomioon. Julkaisemalla arviointituloksensa komissio 
ottaa julkisesti vastuun toiminnastaan, osoittaa, millaisia tuloksia toimilla saadaan, ja kehottaa 
antamaan lisää palautetta.  

2.1. Edistyminen 
Komissio on jo pitkään arvioinut meno-ohjelmiaan ja sitoutunut arvioimaan kaikkia toimiaan, 
myös lainsäädännöllisiä ja muita kuin rahoitukseen liittyviä toimiaan4. Meno-ohjelmien 
arviointia varten on usein olemassa melko johdonmukainen vakiomalli, jota sovelletaan 
niiden arvioinnin suunnitteluun ja ajoitukseen, kun taas sääntelytoimien ja muiden 
politiikkatoimien arviointikäytännöt vaihtelevat enemmän. Komissio aikoo tästä lähtien täyttää 
sitoumuksensa soveltaa periaatetta, jonka mukaan arviointi tehdään ensin5, ja varmistaa 
järjestelmällisesti, että kaikkien merkittävien tarkistusehdotusten tueksi on esittää EU:n nykyisten 
toimien tuloksellisuuden luotettava arviointi.  

Toimivuustarkastukset6 ovat kattavia politiikan arviointeja, joissa tarkastellaan useampaa kuin 
yhtä säädöstä. Niiden avulla pohditaan, onko tietyn politiikanalan sääntelykehys 

                                                            
4 Ks. komission sisäisen valvonnan standardi 14, saatavilla osoitteessa 
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/sec_2007_1341_annexes_en.pdf 
Varainhoitoasetus ja sen soveltamissäännöt, saatavilla osoitteessa 
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm.  
5 KOM(2010) 543 lopullinen.  
6 Kun tässä asiakirjassa viitataan arviointiin, voitaisiin yhtä hyvin käyttää termiä ”toimivuustarkastus”. 
Toimivuustarkastuksen käsite otettiin käyttöön asiakirjassa KOM(2010) 543 lopullinen. 

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/sec_2007_1341_annexes_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm
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tarkoituksenmukainen ja jos ei ole, mitä olisi muutettava. Käsitteen testaamiseksi on tehty 
pilottitoimivuustarkastuksia, joista on saatu arvokasta tietoa kehitystyötä varten. Tulosten 
perusteella komission eri yksiköissä on suunniteltu ja käynnistetty uusia 
toimivuustarkastuksia. EU:n sääntelyn tilaa käsittelevässä tiedonannossa7 esitetään 
toimivuustarkastuksia koskevia lisäsuunnitelmia. 

Vuotta 2012 koskevassa vaikutustenarviointilautakunnan kertomuksessa8 todetaan, että monet 
vaikutustenarvioinnit eivät sisältäneet jälkiarviointien tuloksia. Komissio aikoo hyödyntää 
käytettävissä olevat jälkiarviointien tulokset täysimääräisesti ennakkoarvioinneissa 
(vaikutustenarvioinneissa). Vaikutustenarviointilautakunta sitoutui vahvistamaan, että 
jälkiarviointi on tehty ja että sen päätelmiä on käytetty asiaan liittyvässä 
vaikutustenarvioinnissa. Lisäksi lautakunta kannusti vahvistamaan vaikutustenarviointeihin 
sisältyvää tulevien arviointi- ja seurantavaatimusten määrittelemistä entisestään. Komissio 
seuraa vaikutustenarviointeja myöhemmin arvioidessaan toteutettujen toimien tuloksellisuutta 
ja täydentää näin arviointikierroksen. 

2.2. Nykyinen organisaatio 
Koko komissiossa on käytössä arviointiin tarvittavat rakenteet. Arvioinnin 
organisaatiorakenne on hajautettu. Pääosastot vastaavat toimintansa arvioinnista ja voivat 
järjestää arviointitoimintonsa omien tarpeidensa ja vaatimustensa mukaisesti. 
Arviointitoiminto koordinoi ja tukee pääosaston arviointitoimintaa ja edistää sitä, että 
arvioinnit ovat hyvin perusteltuja ja objektiivisia. Pääsihteeristö vastaa tukitoimista, kuten 
ohjeiden antamisesta9, ja varmistaa, että arviointistandardeja10 noudatetaan. 

Valtaosa arvioinneista ulkoistetaan eli komissio antaa konsulttien tehtäväksi kerätä ja 
analysoida tarvittavat tiedot ja vastata joukkoon ”arviointikysymyksiä”. Jokaista arviointia 
seuraa ohjausryhmä, joka antaa ohjeita, tukee arviointia ja osallistuu arvioinnin laadun 
varmistamiseen. 

Komission arviointistandardit ovat kattavia ja samankaltaisia kuin muilla vastaavilla 
kansainvälisillä organisaatioilla. Standardit kattavat koko arviointiprosessin aina 
arviointitoiminnan resursoinnista, organisoinnista ja ohjelman laatimisesta arviointien 
suunnitteluun ja toteutukseen sekä niiden tulosten levittämiseen ja käyttöön asti. Standardit 
velvoittavat komissiota tekemään laadukkaita arviointeja, jotka edistävät sekä parempaa 
sääntelyä että arviointitulosten parempaa sisällyttämistä komission strategisen suunnittelun ja 
ohjelmoinnin kierrokseen. 

 

 

                                                            
7 Saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm. 

8 Saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/docs/iab_report_2012_en_final.pdf. 
9 Evaluating EU Activities: A practical guide for the Commission Services (2004). 
10 Arviointistandardit julkaistiin alun perin vuoden 2004 ohjeiden liitteenä A ja päivitettiin komission 
tiedonannossa ”Responding to Strategic Needs: Reinforcing the use of evaluation” – SEC(2007) 213.  

http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm
http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/docs/iab_report_2012_en_final.pdf
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3. MUUTOSTA EDELLYTTÄVÄT TEKIJÄT 
Nykyistä arviointikäytäntöä olisi parannettava seuraavista syistä: 

3.1. ”Arviointi ensin” -kulttuurin omaksuminen ja laadun parantaminen 
Toiminnassa suuntaudutaan helposti eteenpäin ja keskitytään uusiin aloitteisiin. Muutokset 
ovat kuitenkin kalliita ja niiden toteuttaminen vie aikaa, joten niiden on oltava perusteltuja. 
On kiinnitettävä entistä enemmän huomiota jo toteutettuihin toimiin ennen kuin asiassa 
edetään. On tarpeen vahvistaa arvioinnin asema EU:n toimintakehyksessä, asettaa käyttöön 
asianmukaiset resurssit ja varmistaa, että arviointeja tehdään ennen lisätoimien tai muutosten 
ehdottamista.  

Yleisen arvioinnin ja vaikutustenarvioinnin välistä yhteyttä on vahvistettava. Sen olisi 
muodostettava yhtenäinen ketju: hyvässä yleisessä arvioinnissa olisi otettava huomioon 
toimen valmistelun laatu (eli vaikutustenarviointi) ja hyvässä vaikutustenarvioinnissa olisi 
hyödynnettävä yleisistä arvioinneista saatuja oppeja. Yleisissä arvioinneissa olisi tunnistettava 
ongelmia, puutteita, haasteita ja onnistumisia.  

Vaikka arvioinnit kuvaavat usein nykytilannetta, niissä ei aina analysoida riittävästi, miksi 
jotakin on tapahtunut, voidaanko osan muutoksesta katsoa johtuvan EU:n toimista ja missä 
määrin muutos täytti kaikki alkuperäiset odotukset. Vaikka EU:ssa on sitouduttu edistämään 
näyttöön perustuvan politiikan laatimista, arvioinnit eivät aina perustu riittäviin tietoihin ja 
sidosryhmien näkemykseen. Komissio on usein riippuvainen jäsenvaltioiden toimittamista 
tiedoista. On myös kiinnitettävä entistä enemmän huomiota arviointiprosessin rajoituksiin ja 
siihen, miten ne vaikuttavat edellytyksiin tehdä luotettavia päätelmiä. Myös riskejä ja niiden 
mahdollisia vaikutuksia EU:n toimen yleiseen onnistumiseen voitaisiin tarkastella entistä 
enemmän. 

Arvioinnin lähtökohtana on usein olettamus, että EU:n toimi jatkuu ja että muutoksia tehdään. 
Joissakin arvioinneissa ei keskitytä riittävästi ongelmiin ja vaikeuksiin, joita on ilmennyt ja 
jotka ovat tavallaan tärkeämpiä kuin sen esiin tuominen, mikä toimii. Arvioinnissa olisi 
keskityttävä tarkastelemaan toimintaa kriittisesti sen parantamiseksi. Sen vuoksi on 
tarkasteltava sekä huonoja että hyviä käytäntöjä, jotta saadaan vankkaa objektiivista näyttöä, 
jonka perusteella voidaan päättää, pitääkö EU:n toimia jatkaa entiseen tapaan vai muuttaa 
niitä vai pitääkö ne kenties lopettaa. REFIT-ohjelmassa tehty kartoitus11 osoitti, että edistystä 
on tapahtunut, mutta parantamisen varaa on edelleen. Vallitsevan tilan kyseenalaistamiseksi ja 
EU:n säännöstön hallinnoinnin parantamiseksi voidaan tehdä vielä enemmän. 

3.2. Lähestymistavan johdonmukaisuuden päivittäminen ja parantaminen 

Nykyiset arviointiohjeet on päivitettävä niin, että ne vastaavat järkevän sääntelyn viimeisintä 
kehitystä ja yhtenäistävät koko komissiossa sovellettavat vähimmäiskäytännöt. 

Pääosastojen arviointikäytännöt ovat ajan mittaan kehittyneet sekä yhdenmukaisesti että 
toisistaan poikkeavasti, kun on pyritty ottamaan huomioon uudet vaatimukset ja tapahtunut 
kehitys sekä eri politiikanalojen luonne. Tämä on johtanut eroihin arviointien suunnittelussa, 
laajuudessa, menetelmissä, sisällössä ja lopullisessa laadussa. Kaikkeen EU:n lainsäädäntöön 

                                                            
11 Alustavat tulokset esitetään valmisteluasiakirjassa SWD(2013) 401 final. 
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ei sisälly selkeää sitoutumista tulevaan jälkiarviointiin, joka olisi ajoitettu realistisesti niin, 
että tarvittavat tiedot olisivat saatavilla.  

Arviointityön luonnetta ja ajoitusta voidaan kehittää vielä huomattavasti parantamalla pitkän 
aikavälin suunnittelua, läpinäkyvyyttä sekä ennakkotiedotusta ja ennustettavuutta. Suunnittelu 
on aina arviointiprosessin ensimmäinen ja ratkaiseva vaihe. Huono suunnittelu voi johtaa 
siihen, etteivät arviointitulokset ole käytettävissä ajoissa, mikä vähentää politiikan laatimiseen 
käytettävissä olevien tietojen määrää. Etukäteissuunnittelun parantaminen on erityisen 
tarpeellista, jos arvioinnin on määrä täyttää paikkansa järkevän sääntelyn prosessissa ja antaa 
ajoissa vankka lähtökohta päätökselle siitä, tarvitaanko toimia edelleen. Nykyisin suunnittelun 
soveltamisala ja laajuus vaihtelevat komission eri yksiköissä, eikä aina ole selvää, miten 
ensisijaiset tavoitteet määritellään. Olemassa olevien toimien tuloksellisuuden ja ehdotettujen 
muutosvaihtoehtojen välinen yhteys ei aina ole selvä. Sidosryhmien ja ulkopuolisten 
osapuolten on vaikea osallistua arviointiin oikea-aikaisesti.  

Voi olla vaikea päättää, milloin arviointi olisi tehtävä. Usein on valittava sen välillä, ovatko 
arviointitulokset käytettävissä ajoissa (jotta niitä voidaan käyttää päätöksenteossa) vai onko 
saatavilla riittävästi tietoja (jotta voidaan tarjota vankkaa näyttöä ja tehdä analyysi). Aika, 
joka tarvitaan haluttujen muutosten aikaansaamiseen, vaihtelee toimittain, mikä aiheuttaa 
tietojen saatavuuteen liittyviä ongelmia ja vaikeuttaa arviointiajankohdan vakioimista. 
Tällaiset rajoitukset on otettava huomioon, kun arviointi- tai tarkistuslausekkeita laaditaan ja 
arviointeja suunnitellaan. 

Kaiken saatavilla olevan tilastonäytön lisäksi suuri osa hyvän arvioinnin tekemiseen 
tarvittavista tiedoista saadaan sidosryhmiltä ja toimijoilta, joihin toimet vaikuttavat (suoraan 
tai välillisesti) eli niiltä joiden päivittäinen elämä saattaa muuttua EU:n politiikkojen ja niitä 
seuraavien jäsenvaltioiden toimien johdosta. Sidosryhmillä on arvokasta tietoa siitä, mitä 
kentällä todella tapahtuu. Tosin niiden on usein vaikea osallistua arviointiprosessiin oikea-
aikaisesti ja hyvin järjestäytyneesti, koska siitä ei ilmoiteta ennalta.  

3.3. Laadunvarmistus ja -arviointi 
Tarvitaan selkeä yhteinen valvontaprosessi, jolla varmistetaan, että komission tekemät arvioinnit ovat 
riittävän korkealaatuisia, riittävän kriittisiä ja vääristymättömiä (riippumattomia). 

Tällä hetkellä laadunvarmistuksesta vastaa pääosaston arviointitoiminto ja/tai ohjausryhmä. 
Toisinaan pääosastot käyttävät laajempia resursseja, esimerkiksi ottamalla ulkopuolisia 
sidosryhmän edustajia mukaan ohjausryhmään tai ottamalla tiedeyhteisön jäseniä mukaan 
tietyn arvioinnin laadunvarmistukseen.  

Arviointistandardien mukaan ohjausryhmä arvioi lopullisen arviointikertomuksen laatua 
(yhdessä arviointia hoitavien virkamiesten kanssa). Laadunarvioinnissa olisi arvioitava 
suoritettua arviointiprosessia, käytettyjä tietolähteitä, tehtyä analyysia ja tehtyjä päätelmiä 
kriittisesti. Laadunarviointia ei aina julkaista. Vaikutustenarviointilautakunnan lausunnot sitä 
vastoin asetetaan järjestelmällisesti saataville lopullisen vaikutustenarvioinnin ja mahdollisen 
asiaan liittyvän komission ehdotuksen lisäksi. 
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4. UUTTA LÄHESTYMISTAPAA KOSKEVA SUUNNITELMA 
Jäljempänä esitettävät parannukset pohjautuvat nykyiseen perustaan ja hyviin käytänteisiin, ja 
niillä pyritään lujittamaan komissiossa tehtävää arviointia.  

4.1. Johdonmukaisuuden ja selkeyden lisääminen: yhteisen määritelmän ja prosessin 
esittäminen 

Uusissa ohjeissa esitetään ja määritellään, millainen on hyvä arviointi, ja annetaan neuvoja 
siitä, mitä hyvään arviointikertomukseen voisi sisältyä. (Oikeasuhteisen) analyysin sopiva 
taso määritellään poliittisen tärkeyden, EU:n toimen monimutkaisuuden ja sen poliittisen 
prosessin vaiheen perusteella. Tutkimusten, tarkastelujen ja arviointien strateginen 
hallinnointi edellyttää merkittävää panostusta, jotta voidaan optimoida resurssien käyttö ja 
varmistaa, että tutkimuksia, tarkasteluja ja arviointeja hyödynnetään arviointijärjestelmässä, 
josta saadaan oikea-aikaista ja merkityksellistä tietoa päätöksentekoon. Komissiossa 
arvioinnin uusi määritelmä voisi olla seuraava: kriittinen näyttöön perustuva arvio siitä, onko 
toimi täyttänyt ne tarpeet, jotka sillä pyrittiin täyttämään, ja onko toimella todella saatu aikaan 
odotetut vaikutukset. Arvioinnissa ei vain arvioida, onko jotakin tapahtunut vai ei, vaan 
tarkastellaan syysuhteita: onko tietyn osapuolen toteuttama toimi muuttanut käyttäytymistä ja 
johtanut odotettuihin muutoksiin ja/tai mahdollisesti muihin tahattomiin muutoksiin.  

Kaikissa arvioinneissa olisi tarkasteltava EU:n toimen vaikuttavuutta, tehokkuutta, 
merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta ja EU-lisäarvoa tai perusteltava, miksi näin ei tehdä. 

Vaikka jokaista arviointia on räätälöitävä tilanteen tarpeiden mukaisesti, yhteisen prosessin 
osatekijöitä voidaan silti soveltaa hyvin monenlaisiin EU:n toimiin (esimerkiksi käyttämällä 
vakiomalleja arvioinnin keskeisissä vaiheissa12).  

4.2. Toimivuustarkastusten sisällyttäminen prosessiin13 
Toimivuustarkastuksiin sovelletaan arviointistandardeja ja -ohjeita. Tavoitteena on tunnistaa 
liiallinen hallinnollinen rasitus / sääntelyrasitus, päällekkäisyydet, puutteet, 
epäjohdonmukaisuudet ja/tai tarpeettomiksi käyneet toimenpiteet, joita on saattanut ilmaantua 
ajan mittaan, jotta voidaan käynnistää keskustelu harkinnan kohteena olevien toimien 
vaikuttavuudesta, tehokkuudesta, merkityksellisyydestä, johdonmukaisuudesta ja EU-
lisäarvosta.  

Yksittäisten toimien arviointiin verrattuna toimivuustarkastusten olisi katettava sellaisten 
toimien kokonaisuuksia, joilla on samankaltaisia tai päällekkäisiä tavoitteita, eikä itsenäisiä ja 
erillisiä näkökohtia, joiden välillä ei ole vuorovaikutusta tai yhteyttä. Toimivuustarkastuksia 
ei saa käyttää aiemmin tehtyjen yksittäisiä toimia koskevien arviointien puutteiden 
korjaamiseen, ja niillä olisi saatava kattavampi kuva kuin yksittäisten toimien erillisiä 
arviointeja yhdistämällä.  

                                                            
12 Näitä voisivat olla esimerkiksi arviointitehtävän kuvaus, arvioinnin loppukertomus ja arvioinnin 
loppukertomuksen laadunarviointi. 
13 Tähän mennessä komissio on saattanut päätökseen kolme toimivuustarkastusta ja kaksi tarkastusta on vielä 
kesken. EU:n sääntelyn tilaa käsittelevän tiedonannon mukaan tarkastuksia tehdään enemmän, kun väline 
vakiintuu osaksi komission arviointitoimintaa. 
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Pilottitoimivuustarkastukset ovat osoittaneet, että toimivuustarkastukseen investoiminen voi 
olla kustannustehokas tapa kerätä tietoja päätöksenteon parantamiseksi. 
Toimivuustarkastusten laajempi käyttö voi auttaa tunnistamaan EU:n toimien kumulatiivisia 
vaikutuksia sekä yksinkertaistamisen ja rasituksen keventämisen mahdollisuuksia.  

4.3. Arviointikulttuurin edistäminen  
Tarvitaan vielä kulttuurin muutos, jotta koko järkevän sääntelyn prosessi voidaan toteuttaa 
käytännössä ja varmistaa, että arviointitulokset saadaan ajoissa päätöksenteon käyttöön. Hyvä 
politiikka perustuu luotettavaan näyttöön, jonka tuottamisessa arvioinnilla on suuri merkitys. 
Periaatetta, jonka mukaan arviointi tehdään ensin, olisi painotettava edelleen.  

Arvioinnin järjestämiseen on osoitettava tarvittavat resurssit. On myös varmistettava kaikkien 
hallinnon tasojen osallistuminen arviointiin ja parannettava lopullisten arviointitulosten 
omistajuutta pääosastossa. Arvioinnista on tultava päätöksenteon erottamaton osa, ja on 
tunnustettava arvioinnissa tehtyjen havaintojen ja päätelmien tärkeä ja tarpeellinen rooli 
pohdittaessa mahdollisten tulevien toimien tarvetta. 

Riippumatta siitä, onko arvioinnin tehnyt komission yksikkö vai ulkopuolinen toimeksisaaja, 
arvioinnista vastaavan komission yksikön olisi vastuuvelvollisuuden edistämiseksi julkaistava 
analyysinsa ja suunnitellut jatkotoimet.  

4.4. Arviointiohjelman laatiminen 
Arviointiohjelman laatimisprosessia olisi yksinkertaistettava REFIT-ohjelman 
kartoitustulosten perusteella, ja kaikkien pääosastojen olisi laadittava ohjeelliset 
arviointiohjelmat, jotka kattavat viisi vuotta ja joita päivitetään vuosittain. Ohjelmassa olisi 
kytkettävä selkeästi yhteen jo tehdyt arviointisitoumukset ja määriteltävä ohjelman kunkin 
kohdan odotettu arviointiaste14.  

Arviointiohjelmaa ja -suunnitelmaa on pohdittava huolellisesti ja kehitettävä jo toimen alussa 
tai merkittävän muutoksen jälkeen15. Koska toimien elinkaaret ovat erilaisia, 
täytäntöönpanovaihe ja tietojen saatavuuden todennäköisyys tiettynä ajankohtana olisi 
otettava entistä paremmin huomioon, jotta voidaan varmistaa, että arvioinneista saadaan 
entistä oikea-aikaisemmin tietoja päätöksentekoon16.  

Tietojen seurantaa ja keräämistä varten on luotava kehys jo toimen alussa17, jotta 
hyödyllisimmät tiedot ovat helposti saatavilla arviointihetkellä. Lisäksi kehyksessä olisi 
esitettävä, miten jäsenvaltioiden viranomaisten odotetaan osallistuvan tietojen keräämiseen, 
seurantaan ja arviointiin. Toimenpiteen tuloksellisuutta on tarkasteltava myös aluksi, jotta 
voidaan priorisoida ja ajoittaa oikeasuhteiset arviointitoimet alustavan tarkastuksen tulosten ja 
riskien mukaisesti.  
                                                            
14 Komissio aikoo esittää yleiskatsauksen ensi vuodesta alkaen tehtävän meno-ohjelmia koskevan raportointi- ja 
arviointityön taustasta, ajoituksesta ja järjestämisestä tämän vuoden kertomuksessa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 318 artiklan mukaisesti. 
15 Vaikutustenarvioinnin viimeisessä luvussa esitetään ehdotetut tulevat arviointi- ja seurantajärjestelyt. 
16 Tästä asiasta huomautettiin myös vuotta 2011 koskevassa vaikutustenarviointilautakunnan kertomuksessa. 
17 Tavallisesti järjestelyt olisi määriteltävä vaikutustenarviointiprosessin aikana. 
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Periaatteessa kaikkien politiikasta ja ohjelmasta vastaavien pääosastojen olisi tehtävä joka 
vuosi ainakin yksi arviointi tai toimivuustarkastus. 

Läpinäkyvyyden lisäämiseksi arviointiohjelmien olisi oltava julkisesti saatavilla keskeisellä 
verkkosivulla ja ne olisi liitettävä pääosaston hallintosuunnitelmaan.  

4.5. Oikeanlainen arviointisuunnitelma: merkityksellisempiä, luotettavampia ja 
tarkempia arviointeja 

Arviointisuunnitelmien olisi oltava luotettavia ja realistisia sen suhteen, mitä voidaan arvioida 
tiettynä ajankohtana ja mikä lähestymistapa olisi valittava, jotta voidaan hyödyntää helposti 
saatavilla olevia tietoja mahdollisimman hyvin. Arvioinnin laajuus ja tarkoitus olisi 
määriteltävä selkeästi prosessin alussa. Samalla asetetaan arvioinnin tavoitteet ja 
varmistetaan, että keskeiset viisi arviointiperustetta (vaikuttavuus, tehokkuus, 
merkityksellisyys, johdonmukaisuus, EU:n tuoma lisäarvo) aiotaan analysoida, tai 
poikkeustapauksissa perustellaan, miksi näin ei aiota tehdä. Olisi myös pohdittava, miten 
muita politiikanalan tai toimen kannalta keskeisiä näkökohtia, kuten kansainvälistä 
kilpailukykyä ja kilpailukykyä yleensä sekä täytäntöönpanokustannuksia, olisi analysoitava, 
pitäen mielessä mahdolliset menetelmiin ja tietoihin liittyvät rajoitukset. 

Prosessin alusta alkaen olisi oltava selvää, miten arviointi suoritetaan ja miten sitä 
hyödynnetään. Suunnitelmasta olisi julkaistava arviointitehtävän kuvauksessa yhteenveto, 
jolloin arvioinnin tarkoitettu laajuus, tarkoitus ja aikataulu olisivat läpinäkyvämpiä ja ne 
olisivat kaikkien osapuolten saatavilla prosessin kaikissa vaiheissa. Jos arviointiin osallistuu 
ulkopuolisia toimeksisaajia, heidän toimeksiantonsa olisi julkaistava keskitetysti samalla 
verkkosivulla kuin arviointitehtävän kuvaus. Arviointiprosessista tulisi näin läpinäkyvämpi ja 
tiedot olisivat helpommin saatavilla, mikä helpottaisi sidosryhmien oikea-aikaista 
osallistumista prosessiin. 

Arviointituloksista ja alustavista arvioinneista on tiedotettava kaikille sidosryhmille, ja niistä 
on keskusteltava aktiivisesti. Arvioinnista vastaavan komission yksikön olisi määriteltävä 
jatkotoimensa kuuden kuukauden kuluessa lopullisen arviointikertomuksen valmistumisesta. 
Jatkotoimien edistymisestä olisi raportoitava säännöllisesti ylemmälle johdolle tarpeen 
mukaan.  

Arviointiin sisältyvässä kuulemisessa olisi noudatettava komission määrittelemiä kuulemista 
koskevia vähimmäisvaatimuksia. Niitä noudattaen ja kiinnittäen huomiota oikeasuhteisuuteen 
olisi määriteltävä kuulemisen ajankohta ja menetelmä tapauskohtaisesti.  

Entistä suurempaa huomiota on kiinnitettävä valmisteluun, joka liittyy EU:n tasolla 
hyväksyttyjen toimien täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa. Samalla tavalla kuin komissio 
julkaisee täytäntöönpanosuunnitelmia, joilla se auttaa ja tukee jäsenvaltioita säädösten 
saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä, olisi kiinnitettävä entistä enemmän huomiota 
myös hyväksyttyyn lainsäädäntöön tai toimeen perustuvien seuranta- ja arviointikehysten 
varhaiseen valmisteluun. Sitä olisi helpotettava jo vaikutustenarviointivaiheessa tehdyn työn 
avulla. Vastaisuudessa jokaiseen komission ehdotukseen olisi liitettävä täytäntöönpanosuunnitelmaan 
sisältyvä arviointikehys, joka sisältäisi toimen tavoitteet ja indikaattorit sekä ehdotuksen toimen 
tuloksellisuuden seuranta- ja arviointiohjelman laatimista varten.  
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4.6. Laadunvarmistus ja valvontamekanismien kehittäminen 
Ohjausryhmän toiminnan pitäisi parantaa arviointiprosessia ja arviointien sisältöä. 
Ohjausryhmä voisi parantaa arvioinnin laatua merkittävästi seuraamalla, miten tietty 
vähimmäismäärä pakollisia tehtäviä suoritetaan. Ohjausryhmällä olisi myös oltava vahva rooli 
arvioinnin luotettavuuden varmistamisessa. Ryhmä koostuisi politiikanalan teknisistä ja 
operatiivisista asiantuntijoista sekä muista osapuolista, jotka edustaisivat monenlaisia 
mielipiteitä ja näkökulmia. Ohjausryhmän olisi osallistuttava laadunvarmistukseen.  

Ainakin loppukertomus olisi julkaistava ja tiedot loppuun saatetuista arvioinneista olisi 
asetettava saataville EU Bookshopin kautta arviointitehtävän kuvauksen ja laadunarvioinnin 
lisäksi. Näin laajan levittämisen ansiosta kaikkien osapuolten olisi helpompi tarkastella koko 
prosessia alusta loppuun asti.  

Muita aloitteita, jotka saattaisivat osaltaan parantaa arviointitulosten laatua, voitaisiin 
toteuttaa tapauskohtaisesti. Ehdotuksia ovat muun muassa tiedeyhteisön jäsenistä koostuvien 
asiantuntijaryhmien käyttö, (satunnaisesti) valittujen loppuun saatettujen arviointien 
vuosittainen tarkastelu hyvien käytäntöjen ja yleisten parannusten löytämiseksi sekä 
arviointien esittely neuvoston työryhmissä ja parlamentin valiokunnissa. 

Komissio aikoo etsiä edelleen uusia tapoja tehdä yhteistyötä sidosryhmien ja jäsenvaltioiden 
hallitusten/aluehallitusten kanssa, jotta voidaan jakaa kokemuksia ja oppia erilaisista 
arviointijärjestelmistä. Parempaa sääntelyä käsittelevä korkean tason ryhmä auttaa komissiota 
etsimällä pilottimahdollisuuksia kehittää ja testata lähestymistapoja ”yhteisissä arvioinneissa” 
jäsenvaltioiden kanssa sekä parempia tapoja jakaa saatavilla olevia tietoja ja hyviä käytäntöjä. 

 

5. YHTEINEN VASTUU 
Arviointi ei ole vain komission vastuulla. Jäsenvaltiot vaativat näyttöön perustuvaa politiikan 
laatimista, joten myös niiden on sitouduttava tekemään oma osansa ja erityisesti toimittamaan 
tarvittavat tiedot. Jäsenvaltioiden olisi myös lisättävä toimiaan arvioidakseen ja jakaakseen 
kokemuksiaan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta tai EU:n toimeen osallistumisesta. 
Komissio pyrkii tässä yhteydessä varmistamaan, että sen ehdottamat seurantavaatimukset ovat 
mahdollisimman tehokkaita ja yksinkertaisia, jotta hallinnollinen rasitus on mahdollisimman 
pieni. 

Parempi sääntely perustuu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisiin 
toimielinten sopimuksiin. Paremmasta lainsäädännöstä vuonna 2003 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa18 määritellään parempaa lainsäädäntöä EU:n lainsäädäntömenettelyn 
kaikissa vaiheissa edistävä yleinen strategia. Parantamalla edelleen yhteistyötään ja tekemällä 
läheistä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että hyväksytyt arviointi- ja seurantavaatimukset 
ovat selkeitä, vankkoja ja tehokkaita ja vastaavat täysin lopullisen ehdotuksen tavoitteita, 
nämä kolme toimielintä voisivat parantaa päättäjien saatavilla olevaa tietoperustaa 
merkittävästi. Komissio kannustaa muita toimielimiä keskustelemaan aktiivisesti 

                                                            
18 EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1. 
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arviointituloksista neuvoston työryhmissä ja parlamentin valiokunnissa ja edistämään 
toimielinten välistä arviointikulttuuria lainsäädäntömenettelyn kaikissa vaiheissa. 

 

6. KOMISSION TULEVA ARVIOINTITYÖ 
Euroopan komissio on sitoutunut liittämään oikeasuhteisen ja luotettavan 
arviointijärjestelmän osaksi järkevän sääntelyn prosessia. Luotettava ja käyttökelpoinen 
analyysi, jossa arvioidaan kriittisesti EU:n toimien tuloksia, on välttämätön. Aiemmista 
kokemuksista oppiminen, tehokkaimpien ja vaikuttavimpien toimintatapojen tunnistaminen 
sekä joustavan ja oikeasuhteisen lähestymistavan kehittäminen toimien analysointia varten 
edistävät vastuuvelvollisuutta ja vahvistavat EU:n toimia varmistamalla, että toimet vastaavat 
ensisijaisia tarpeita, ja tuottamalla tarvittavat laadukkaat tulokset. 
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