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Lainsäädännön jälkiarvioinnin kehittäminen valtioneuvostossa
1. Jälkiarvioitavat lainsäädäntöhankkeet
Tulisiko kaikista lainsäädäntöhankkeista tehdä jälkiarviointi? Perustele.
ei [Jälkiarviointi lienee pääosasta lainsäädäntöhankkeita tarpeellinen, mutta kategorisesti kaikkiin
hankkeisiin sitä ei liene tarvetta automaattisesti ulottaa.]
Jos jälkiarviointi toteutettaisiin vain osasta lainsäädäntöhankkeita, millaisin kriteerein jälkiarvioitavat
lainsäädäntöhankkeet tulisi valita?
Yhtenä kriteerinä voisi olla ainakin hankkeet, jotka koskevat nopeasti muuttuvia aloja ja joiden
vaikuttavuutta on tarpeen seurata lyhyemmälläkin aikavälillä.
Tulisiko lainsäädännön jälkiarviointia tehdä säädöksittäin vai laajempina kokonaisuuksia? Perustele.
laajempina kokonaisuuksina [Monimutkaisessa sääntelymaailmassa harvoin vain yksi säädös
vaikuttaa asiaan, yhteyksiä ja rajapintoja eri alojen lainsäädäntöjen välillä on paljon. Laajemmilla
kokonaisuuksilla voidaan arvioida kokonaisvaltaisemmin ja tehokkaammin yhteisvaikutuksia.
Kokonaisuuksien arviointia voisi tehdä yksittäisten lakien ohella tapauskohtaisesti harkiteten. ]
Pitäisikö jälkiarvioinnin tekemistä suunnitella jo lain laadintavaiheessa? Miten?
Kyllä, laatimalla aikataulu, mitä arvioidaan ja jollain tasolla hahmottaa jo toteutustapaakin.

2. Jälkiarviointien resursointi ja toteutus
Miten jälkiarvioinnit tulisi rahoittaa ja resursoida?
Valtioneuvoston tasolla päätökset ministeriöiden rahoituksesta.
Miten jälkiarviointeja tulisi toteuttaa?
Sopivin jälkiariointitapa määräytyy tapauskohtaisesti lainsäädännön moninaisuuden vuoksi.
Miten varmistetaan jälkiarviointien laatu?
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Kytkemällä ennakko- ja jälkiarvioinnit toisiinsa. Jälkiarviointien riittävä resurssointi ja jälkiarviointien
laatioiden osaamisen varmistaminen. Laatukriteerien määritteleminen.
Miten voitaisiin lisätä yhteistyötä tutkijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa lainsäädännön jälkiarvioinnissa?
-

3. Jälkiarviointien koordinointi
Tulisiko jälkiarviointien tekemistä koordinoida valtioneuvostossa? Perustele.
kyllä [Valtioneuvosto on luonteva jälkiarviointien koordinoija ja ohjeistaja.]
Miten mahdollinen koordinointi tulisi toteuttaa? Perustele.
ministeriöiden välisenä yhteistyönä
Millaisia tehtäviä koordinaatioon tulisi sisällyttää?
Jälkiarviointien kehittäminen, ohjeistus ja jälkiarviointien levitys.

4. Jälkiarviointien hyödyntäminen ja avoimuus
Miten varmistetaan jälkiarviointien hyödyntäminen?
Esimerkiksi jälkiarviointien raportointivelvollisuudella lainsäätäjälle.
Miten varmistetaan jälkiarviointien avoimuus ja läpinäkyvyys?
Aineiston helpolla saatavuudella, jälkiarviontiprosessin läpinäkyvyydellä.
Tarvitaanko erityinen internet-sivusto, jossa informoidaan jälkiarvioinneista? Perustele.
kyllä [Helpottaisi jälkiarviointien systemaattista seurantaa.]
Mitä tällaisen sivuston tulisi sisältää?
tehdyt jälkiarvioinnit
Onko joitain muuta mitä jälkiarviointien kehittämisessä tulisi huomioida?
Jälkiarviointi olisi perusteltua olla kiinteä osa lainsäädäntötyötä, jotta lainsäädäntöhankkeiden
tavoitteiden, lakien toimivuuden ja vaikutusten arviointien toteuttamiselle luotaisiin hyvät
lähtökohdat.
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