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EU:n tarkastajat: EuropeAidin arviointijärjestelmä ja tulosperusteinen 
seurantajärjestelmä eivät tuota riittävästi tietoa EU:n kehittämismenoilla saavutetuista 
tuloksista 

Arviointijärjestelmä ja tulosperusteinen seurantajärjestelmä ovat Euroopan komissiossa toimivan kehitys- ja 
yhteistyöpääosaston (EuropeAid) käyttämän tilivelvollisuuskehyksen kaksi keskeistä osatekijää. Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin suhtautuu tänään julkaisemassaan erityiskertomuksessa kriittisesti järjestelmien 
luotettavuuteen. 

Kertomuksesta vastaavan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Karel Pinxtenin mukaan ”EU:n menoja koskeva 
tilivelvollisuus on kaikilla aloilla tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Ei riitä, että saavutuksista raportoidaan väljästi ja 
yleisluontoisesti. Komissio tarvitsee rakennusainekset kattavaan raportointijärjestelmään, joka tuottaa merkityksellistä 
tietoa sen omalle johdolle ja ulkoisille sidosryhmille. Yksi osatekijöistä on vahva arviointijärjestelmä, joka tukee koko 
raportointiprosessia. EuropeAidin nykyinen järjestelmä on riittämätön.” 

”Komission edustustojen järjestämien ja kumppanimaissa suoritettujen hanke- ja ohjelma-arviointien hallinnointi on 
epätyydyttävää: kokonaistason valvonta on riittämätöntä, käytettyjen resurssien määrästä ei ole selvyyttä ja arviointien 
tulokset eivät ole saatavilla”, toteaa Karel Pinxten. 

Useimmat ohjelma-arvioinnit suoritetaan ennen kuin toimenpiteiden vaikutuksista ja kestävyydestä voidaan olla varmoja. 
Jälkiarviointeja ei yleensä vaadita, ja ne ovat siten harvinaisia. Aikaisemmin tulosperusteisen seurannan toimeksisaajat 
jälkitarkastivat tietyn prosenttiosuuden tapauksista, mutta käytäntöä ei ole enää vähään aikaan jatkettu. Kolmannet 
osapuolet eivät näin ollen suorita vaikutusten ja kestävyyden arviointeja, mikä on vakava puute. 

Tarkastajat havaitsivat, että temaattiset arvioinnit ja maakohtaiset arvioinnit (strategiset arvioinnit) ovat paremmin 
hallinnoituja ja tulospainotteisempia kuin ohjelma-arvioinnit. Hyvin määritettyjen tavoitteiden ja indikaattoreiden 
puuttuminen kuitenkin hankaloittaa usein arvioijien työtä ja heikentää arviointityön hyödyllisyyttä. Lisäksi kaudelle 2007–
2013 suunniteltu strategisen arvioinnin ohjelma pantiin täytäntöön vain osittain.   

Käytössä olevilla järjestelmillä ei varmisteta, että arviointihavaintoja hyödynnetään optimaalisesti.  Seurantaan liittyvissä 
toimissa ilmeni puutteita paitsi ohjelma-arviointien havaintojen yhteydessä myös strategisten arviointien havaintojen ja 
tulosperusteisessa seurannassa tehtyjen havaintojen kohdalla. 

Kertomuksessa esitettyjen yksityiskohtaisten suositusten tarkoituksena on valmistella tietä tarvittaviin muutoksiin. Kyse 
on huomattavista rahamääristä, sillä vuotuiset kehittämismenot ovat noin kahdeksan miljardia euroa. Siksi on 
välttämätöntä, että käyttöön saadaan viipymättä pätevät arviointijärjestelmät.  
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Toimittajille tiedoksi 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n talousarvioaloja tai 
hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten havainnot. Erityiskertomuksessa nro 18/2014 ”EuropeAidin 
arviointijärjestelmät ja tulospainotteiset seurantajärjestelmät” arvioidaan, ovatko kyseiset järjestelmät luotettavia. 

EU:n tarkastajat arvioivat, 

o onko EuropeAidin arviointijärjestelmät ja tulosperusteiset seurantajärjestelmät organisoitu 
tarkoituksenmukaisesti ja onko niihin osoitettu tarvittavat resurssit 

o saadaanko kyseisten järjestelmien avulla käyttöön relevantteja ja pitäviä havaintoja 
o varmistetaanko järjestelmien avulla, että tehtyjä havaintoja hyödynnetään optimaalisesti. 

Tarkastajien havainnot ovat pääasiassa kielteisiä ja koskevat erityisesti ohjelma-arviointien puutteita. Arviointi ja 
tulosperusteinen seuranta on organisoitu hyvin, mutta enemmän huomiota pitäisi kiinnittää resurssien tehokkaaseen 
käyttöön. Järjestelmät eivät tuota riittävästi tietoa saavutetuista tuloksista eivätkä takaa, että tehtyjä havaintoja 
hyödynnetään optimaalisesti.  

Kertomuksen johtopäätösten perusteella esitetään seuraavat suositukset: 

EuropeAidin olisi huolehdittava riittävien hallintotietojen ylläpidosta ja suoritettava säännöllisesti tarvearviointeja; 
näin voitaisiin varmistaa, että taloudelliset ja henkilöstöresurssit jaetaan ohjelma-arviointien ja tulosperusteisen 
seurannan välillä oikean tiedon perusteella. 

Jotta arvioinnit kuvastaisivat organisaation painopistealueita, EuropeAidin pitäisi 

o määrittää selvät valintakriteerit ohjelma-arviointien keskinäistä priorisointia varten ja dokumentoida, kuinka näitä 
kriteereitä on sovellettu arviointisuunnitelmia laadittaessa; samalla olisi otettava huomioon arviointien 
täydentävyys tulosperusteiseen seurantaan nähden 

o vahvistaa merkittävästi järjestelmää, jota se käyttää arviointisuunnitelmien täytäntöönpanon seurantaan ja 
raportointiin (ja analysoida myös viipeiden syyt ja kuvata viipeiden korjaamiseksi toteutetut toimenpiteet) 

o vahvistaa EuropeAidin ohjelma-arviointitoimien kokonaistason valvontaa. 

EuropeAidin olisi varmistettava ohjelma-arviointien ja tulosperusteisten seurantatarkastusten laatu 

o vaatimalla, että operatiiviset yksiköt ja edustustot noudattavat laadunvalvontaan liittyviä vaatimuksia (jotka 
koskevat muuan muassa viiteryhmän käyttöä ja suoritettujen laaduntarkastusten dokumentointia ohjelma-
arviointien yhteydessä) 

o tarkistamalla säännöllisesti, että laaduntarkastuksia suoritetaan. 

Edistääkseen arviointijärjestelmän kykyä tuottaa riittävästi tietoja saavutetuista tuloksista EuropeAidin pitäisi 

o soveltaa tiukemmin säännöksiä, joissa vaaditaan SMART-tavoitteiden ja todennettavissa olevien indikaattoreiden 
käyttöä 

o mukauttaa seurantajärjestelmää niin, että se jatkaa tietojen tuottamista ohjelmista ainakin kolmen vuoden ajan 
ohjelmien päättymisen jälkeen  

o lisätä merkittävästi jälkikäteen suoritettujen ohjelma-arviointien osuutta. 

EuropeAidin olisi toteutettava seuraavat toimenpiteet varmistaakseen arvioinneissa ja tulosperusteisessa seurannassa 
tehtyjen havaintojen optimaalisen hyödyntämisen: 

o pidennettävä seurantajaksoa strategisten arviointien osalta 
o kehitettävä ohjelma-arviointeja varten keskustietokanta (johon tallennettaisiin arviointikertomukset, 

toimintasuunnitelmat ja niiden perusteella toteutetut jatkotoimet; tietokannassa olisi oltava myös analyysin 
mahdollistavat hakutoiminnot). 


