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Lainsäädännön jälkiarvioinnin kehittäminen valtioneuvostossa
1. Jälkiarvioitavat lainsäädäntöhankkeet
Tulisiko kaikista lainsäädäntöhankkeista tehdä jälkiarviointi? Perustele.
ei
Jos jälkiarviointi toteutettaisiin vain osasta lainsäädäntöhankkeita, millaisin kriteerein jälkiarvioitavat
lainsäädäntöhankkeet tulisi valita?
Jälkiarviointi on pääsääntöisesti perusteltua toteuttaa hankkeille, joilla on laajempia
yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tarkemmin rajattuja jälkiarviointeja voitaisiin tapauskohtaisesti
toteuttaa myös suppeammille hankkeille, joilla on selkeitä ja helposti mitattavia
vaikuttavuustavoitteita.
Tulisiko lainsäädännön jälkiarviointia tehdä säädöksittäin vai laajempina kokonaisuuksia? Perustele.
laajempina kokonaisuuksina [Arvioinnin kohteeksi on syytä ottaa kokonaiset toimintaprosessit tai kokonaisuudet.]
Pitäisikö jälkiarvioinnin tekemistä suunnitella jo lain laadintavaiheessa? Miten?
Lainsäädäntöhankkeilla on tyypillisesti vaikuttavuustavoitteita ja olisi perusteltua suunnittella jo
lainvalmisteluvaiheessa, onko jälkiarvioinnille tarvetta. Samalla voitaisiin jo ainakin alustavasti
suunnitella se, millä tavalla ja missä vaiheessa hankkeen tavoitteiden saavuttamista voidaan
arvioida.

2. Jälkiarviointien resursointi ja toteutus
Miten jälkiarvioinnit tulisi rahoittaa ja resursoida?
Jälkiarviointien rahoituksen tulisi tapahtua valtioneuvoston tai vastuuministeriöiden budjetista.
Miten jälkiarviointeja tulisi toteuttaa?
Jälkiarviointien toteuttamistapa riippuu arvioitavasta kohteesta.
Miten varmistetaan jälkiarviointien laatu?
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Miten voitaisiin lisätä yhteistyötä tutkijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa lainsäädännön jälkiarvioinnissa?
-

3. Jälkiarviointien koordinointi
Tulisiko jälkiarviointien tekemistä koordinoida valtioneuvostossa? Perustele.
kyllä [Koordinointi on tarpeen erityisesti silloin, kun arvioitavat hankkeet ulottuvat useamman
ministeriön vastuualueelle.]
Miten mahdollinen koordinointi tulisi toteuttaa? Perustele.
ministeriöiden välisenä yhteistyönä [Ministeriöt vastaavat lainvalmistelusta ja sen koordinoinnista,
joten olisi luontevaa, että myös jälkiarvioinnin koordinointi hoidetaan samalla tavalla.]
Millaisia tehtäviä koordinaatioon tulisi sisällyttää?
-

4. Jälkiarviointien hyödyntäminen ja avoimuus
Miten varmistetaan jälkiarviointien hyödyntäminen?
Jälkiarviointien tulosten hyödyntämisen kannalta on olennaista, että arviointien arvioitavassa
toiminnassa mukana olevat tahot pääsevät osallistumaan arvioinnin suunnitteluun ja
toteuttamiseen. Tämä on omiaan parantamaan arviointien lähtökohtien ja kysymystenasetteluiden
mielekkyyttä. Osallistamisen mahdollistaa myös paremman sitoutumisen arviointien tuloksiin ja
tulosten hyödyntämiseen.
Miten varmistetaan jälkiarviointien avoimuus ja läpinäkyvyys?
Tarvitaanko erityinen internet-sivusto, jossa informoidaan jälkiarvioinneista? Perustele.
en osaa sanoa
Mitä tällaisen sivuston tulisi sisältää?
Onko joitain muuta mitä jälkiarviointien kehittämisessä tulisi huomioida?
-
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