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1. Johdanto

Euroopan unionin toimintaa kansanterveyden alalla on tuettava korkealuokkaisilla
tiedoilla, jotka on analysoitu tehokkaasti ja jotka esitetään sopivalla tavalla
päätöksentekijöille tai päätöksentekoon vaikuttaville henkilöille. Terveystilanteen
seuranta on olennainen osa poliittista sykliä, joka johtaa politiikan muotoilusta
suunnittelun kautta täytäntöönpanoon ja arviointiin. Euroopan unionin
terveystilanteen seurantaa koskevat vertailukelpoiset tiedot auttavat myös
jäsenvaltioita toteuttamaan omia kansanterveysalan velvoitteitaan.

Pääasiallinen syy terveystilanteen seurantaa koskevan toimintaohjelman
kehittämiselle oli se, että haluttiin kehittää ja vaihtaa kansanterveyttä koskevia
asianmukaisia, luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja ja indikaattoreita sekä luoda
tietojen vaihtamiseen tarvittavat rakenteet. Ohjelman pitäisi perustua jäsenvaltioissa
kertyneeseen asiantuntemukseen ja hyödyntää sitä, ja sen pitäisi toimia
katalysaattorina sekä koordinoivana voimana jäsenvaltioiden välillä ja niiden ja
kansainvälisten organisaatioiden välillä.

Toimintaohjelman tavoitteena on myötävaikuttaa johdonmukaisen, jatkuvan ja
yhtenäisen yhteisön terveystilanteen seurantajärjestelmän luomiseen, jonka avulla
voidaan

• mitata terveystilannetta, terveyden kehityssuuntia ja terveyttä määrittäviä tekijöitä
koko yhteisön alueella,

• helpottaa yhteisön ohjelmien ja toimien suunnittelua, seurantaa ja arviointia sekä
• antaa jäsenvaltioille asianmukaista tietoa terveydestä, jotta voidaan tehdä

vertailuja ja tukea kansallisia terveyspolitiikkoja.

Euroopan terveystilanteen seuranta nykymuodossaan on kehittynyt vähitellen. Useat
organisaatiot ovat vaikuttaneet toimintaan oman erityispolitiikkansa pohjalta. Työ on
kehittynyt osana useita erilaisia toimia, eikä eri aloitteita ole aina liiemmin
koordinoitu.

Tällä on ollut seuraavat vaikutukset:

• Jäsenvaltiot ilmoittavat tietojaan lukuisille eri elimille.
• Toiminnassa on tarpeetonta päällekkäisyyttä.
• Tietojen vertailtavuus maiden välillä on usein rajallista, ja tietojen laatu on

toisinaan keskinkertainen tai heikko.
• Useista tärkeistä sairauksista käytettävissä olevissa tiedoissa on huomattavia

puutteita.



Näin ollen on yhä tärkeämpää keskittää terveystilanteen seurantaan Euroopassa
osallistuvien lukuisten eri tahojen toimintaa, jotta voidaan parantaa toiminnan laatua
ja arvoa. Samalla on selvää, että Euroopan terveystilanteen seurantaan liittyvän
tulevan toiminnan on perustuttava erityisesti kansallisella mutta myös kansainvälisellä
tasolla käytettävissä olevaan tietoon ja asiantuntemukseen.

Tästä ohjelmalle asetetusta tehtävästä on säädetty Eurooppa-neuvoston ja parlamentin
tekemässä päätöksessä (N:o 1400/97/EY). Ohjelma on jaettu pääasiallisesti kolmeen
osa-alueeseen, jotka käsittelevät edellä mainittuja eri tekijöitä:

• Osa-alue A liittyy yhteisön terveysindikaattorien laatimiseen. Tähän sisältyy
niiden tietojen valinta, joita vaihdetaan jäsenvaltioiden, komission ja
kansainvälisten järjestöjen kesken, sekä käsitteiden ja menetelmien laadinta
tietojen saamiseksi keskenään vertailukelpoisiksi ja sopivien indikaattorien
määrittämiseksi ja kehittämiseksi.

• Osa-alue B liittyy yhteisönlaajuisen terveyttä koskevien tietojen vaihto- ja
jakeluverkoston kehittämiseen jäsenvaltioiden, komission ja kansainvälisten
järjestöjen kesken.

• Osa-alue C liittyy tarpeellisten menetelmien ja välineiden kehittämiseen
analyysien ja selvitysten laatimista varten sekä terveystilannetta, kehityssuuntia,
terveyttä määrittäviä tekijöitä ja politiikkojen vaikutuksia terveyteen koskevien
analyysien ja selvitysten tukemiseen.

Tärkeimmät toimijat ohjelmassa ovat näin ollen komissio ja jäsenvaltiot sekä
jäsenvaltioiden vastuulliset laitokset. Kansainväliset järjestöt, muut elimet kuten
kansalaisjärjestöt, tutkimuslaitokset, konsultit jne. voivat kuitenkin osallistua tiettyjen
toimien toteuttamiseen.

2. Talousarvio

Vuoden 2000 talousarviosta päättää budjettivallan käyttäjä.

3. Ohjelman täytäntöönpano

Projekteissa olisi selvitettävä se, miten tiedontarve on määritetty, miten tiedot
kerätään ja miten ne aiotaan saada vertailukelpoisiksi sekä se, miten niitä aiotaan
käyttää. Kaikilla tasoilla, niin paikallisella, alueellisella kuin kansallisellakin tasolla,
toteutettavat projektit otetaan huomioon. Etusija annetaan niille projekteille, joihin
osallistuvat useimmat, joskaan eivät välttämättä kaikki jäsenvaltiot.

Ohjelmalla ei pitäisi suinkaan lisätä raportointityötä vaan päinvastoin vähentää sitä ja
parantaa vaihdettujen tietojen laatua. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, tuetuilla
toimilla olisi edistettävä

• menetelmien parantamista asiaankuuluvien tietojen hankkimiseksi ja näiden
tietojen saamiseksi kansainvälisesti vertailukelpoisiksi sekä sellaisten tietojen
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hankkimiseksi, joita tarvitaan näiden tietojen perusteella laskettavien yhteisön
indikaattorien painopisteiden asettamista varten,

• tietojenvaihtomekanismien luomista siten, että luodaan yhteys
EUPHIN/HIEMS-järjestelmään (European Union Public Health Information
Network / Health Indicators Exchange and Monitoring System),

• terveyttä koskevien erityisongelmien analysoinnin käynnistämistä.

Ohjelmaan voivat tietyin edellytyksin osallistua myös ETA-maat (vuodesta 1998
lähtien) ja osallistumaan oikeutetut jäsenyyttä hakeneet maat (niiden
assosiaationeuvostoissa tehtyjen päätösten mukaisesti).

 3.1 Projektien arviointi

 Projektien arviointi on olennainen osa kaikkia tämän ohjelman pohjalta toteutettuja
toimia. Arvioinnissa on ilmoitettava aiotun kansallisen ja yhteisönlaajuisen
täytäntöönpanotoiminnan aste ja laajuus. Ehdotuksista on ilmettävä riittävässä määrin
se, miten tuloksia aiotaan käyttää jäsenvaltioissa ja yhteisönlaajuisesti. Arvioinnissa
on korostettava erityisesti sitä, miten projektit todella hyödyttävät terveystilanteen
pysyvän seurantajärjestelmän kehittämistä sekä tätä kautta Euroopan unionia ja sen
kansalaisia, niin kuin tässä ohjelmassa on hahmoteltu.

3.2 Ehdotuspyyntöjen/tarjouskilpailujen laatukriteerit

Ohjelman tavoitteena on myötävaikuttaa yhteisön terveystilanteen pysyvän
seurantajärjestelmän luomiseen.

Tähän sisältyvät seuraavat näkökohdat:

– Useimpien jäsenvaltioiden, ETA-maiden, osallistumaan oikeutettujen jäsenyyttä
hakeneiden maiden ja alalla toimivien organisaatioiden olisi osallistuttava
projekteihin mahdollisimman laajalti.

– Toimintaan olisi kustakin jäsenvaltiosta saatava mukaan aiheen parissa
läheisimmin työskentelevät tahot.

– Osallistujien olisi toteutettava tai tehtävä ehdotus ohjelmaan liitettävästä
pysyvästä järjestelmästä.

– Jos projekteihin liittyy tietojen tuottamista, tiedot olisi hankittava joko
toiminnassa olevista tietojärjestelmistä tai olisi kerättävä uusia tietoja, joita olisi
voitava käyttää myös alkuperäisestä projektista ajallisesti ja paikallisesti erillään.

– Ohjelmassa tuotetut tiedot olisi saatettava kaikkien ohjelmaan osallistuvien
maiden käyttöön HIEMS-järjestelmän kautta. Projekteissa olisi tämän vuoksi
selvitettävä yksityiskohtaisesti, kuinka nämä tiedot annetaan käytettäviksi
HIEMS-formaatissa, sekä se, miten tietoja päivitetään säännöllisesti. Raportit olisi
laitettava saataville myös HIEMSin Internet-sivustoon.

Kaikissa projekteissa on pyrittävä määrittämään asianmukaiset, nykyisin käytettävissä
olevat tiedot, joita tarvitaan käytännön suorituskyvyn ja siihen liittyvien indikaattorien
kehittämiseksi. Näistä indikaattoreista on suoraa hyötyä jäsenvaltioiden päättäjille.
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Hakijoiden on näin ollen luotava yleiseurooppalainen projekti tietyltä alalta tai tietystä
aiheesta. Projektiin on sisällytettävä seuraavat osa-alueet:

- Vertailukelpoiset kansalliset tiedot kunkin jäsenvaltion osalta. Tämä edellyttää
ainakin seuraavia vaiheita:

Ø On selvitettävä, mitä tietoja on rutiininomaisesti saatavilla jäsenvaltion tasolla ja
eri tekijöiden (esim. ikä, sukupuoli) mukaan jaoteltuna.

Ø On määritettävä, mitä yhteisiä eurooppalaisia tai kansainvälisiä lähteitä on
käytettävissä (esim. NOMESKO, OECD, WHO); projekteja tai tietoja.

Ø On arvioitava, missä määrin nykyisin käytettävissä olevat tiedot ovat keskenään
vertailukelpoisia ja missä määrin menetelmiä on kehitettävä käytettävissä olevien
tietojen vertailukelpoisuuden toteuttamiseksi.

- Maakohtaisten "mukautusten" määrittely edellä mainittujen tietojen saamiseksi
vertailukelpoisiksi. Näiden määrittelyjen olisi oltava sellaisessa muodossa, että niitä
voidaan käyttää ja kehittää edelleen. Tämän vuoksi on

Ø määritettävä ja valittava "viitekehys" (esim. ICD)
Ø tutkittava, vastaavatko maakohtaiset tiedot "viitekehystä"
Ø jos näin ei ole, yhdenmukaistettava maakohtaiset tiedot etu- tai jälkikäteen tai

määritettävä muunnokset, joita tarvitaan, jotta tiedot vastaisivat "viitekehystä"
Ø toteutettava maakohtaiset muunnokset ja saatettava tämän seurauksena saadut

"vertailukelpoiset" tiedot käytettäviksi.

- Tietoja kuvaavat metatiedot

Ø Käytössä olevien keskeisten lähteiden/tietojen määrittäminen (esim. ensisijaiset
kansalliset lähteet / toimivaltaiset organisaatiot, kuten tilastotoimistot,
terveysministeriöt, tutkimuslaitokset, kansalaisjärjestöt, muut ministeriöt jne.)

Ø Primaarisen tiedonkeruun menetelmät/välineet (esim. tutkimukset (väestöä
koskevat ja muut), mittausvälineet, rutiininomainen raportointi)

Ø Jaksoittaisuus.

Lisäksi on määritettävä tulevaa työskentelyä koskevat suositukset. Niiden olisi
katettava muun muassa seuraavat seikat:

Ø primaarisen tietojen tallentamisen laatu tietojen luotettavuuden ja tarkkuuden
osalta

Ø niiden jäsenvaltioiden lukumäärä, jotka voivat toimittaa tietoja tai osallistua niiden
hankkimiseen joko täysimääräisesti, osittain tai ei ollenkaan

Ø kattavuuden lisäämistä koskevat ehdotukset
Ø mitä apua jäsenvaltiot mahdollisesti tarvitsevat "vertailukelpoisten" tietojen

jatkuvaan ja säännölliseen toimittamiseen kehitettyä muunnostoimintoa
hyväksikäyttäen

Ø ehdotuksia siitä, miten tiedot voitaisiin saada jatkuvasti ja varmasti yhdistettyä
IDA (HIEMS) -projektiin silloin, kun tiedot on saatu esimerkiksi
tutkimusprojektista

Ø "pääindikaattoreita" ja "toissijaisia indikaattoreita" koskevat ehdotukset.
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3.3 Määräpäivä ehdotusten jättämiselle: 15. tammikuuta 2000.

3.4 Tarjouskilpailu

 Joillakin painopistealoilla käytetään erityisiä ehdotuspyyntöjä/tarjouskilpailuja, jotta
varmistetaan näiden alojen kehitys.

3.5 Vuosittainen tarkistus

Vuosittain laaditaan raportti, jossa esitetään tiivistetysti saadut projektiehdotukset,
rahoitettaviksi hyväksytyissä ehdotuksissa suunnitellut toimet vuosittain projektien
vetäjien kanssa pidettyjen kokousten perusteella sekä ohjelman osana jo toteutetuista
projekteista laaditut raportit.

4. Vuoden 2000 painopisteet

4.1 Osa-alue A: Yhteisön terveysindikaattorien laatiminen

Nykyisin Euroopan laajuisesti käytettävissä olevien tietojen täydentämiseksi ja
tietojen laadun ja vertailtavuuden varmistamiseksi vuonna 2000 annetaan etusija
seuraaville seikoille:

Terveydentila*

- sydän- ja aivoverisuonitaudit
- tuki- ja liikuntaelinsairaudet
- diabetes

Perinataaliajan terveydentila

Terveyttä määrittävät tekijät*

- ruokavalio

Terveydenhuoltojärjestelmät*, kliiniset tiedot mukaan luettuina

Etusijalle asetetaan lisäksi terveystilanteen seurantaan liittyvän tietolähteiden
luettelon laatiminen.

4.2 Osa-alue B: Yhteisönlaajuisen terveyttä koskevien tietojen jakeluverkoston
kehittäminen

EUPHIN/HIEMS-projektin testausjärjestelmää arvioidaan sen määrittämiseksi,
vastaako järjestelmä käyttäjien tarpeita. Työ käsittää seuraavat osa-alat: ohjelmat,
laitteistot, testaustiedot, indikaattorit, turvallisuusnäkökohdat, yleiset
toimintamenetelmät, dokumentaatio, koulutus, tuki jne. Lisäksi harkitaan myös
turvallisuusnäkökohtia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön tarkistamista.

                                                
* On varmistettava tarvittavat yhteydet muihin komission ohjelmiin.
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4.3 Osa-alue C: Analyysit ja selvitykset

Eri politiikan lohkojen vaikutuksesta terveystilanteeseen laaditaan kertomus.
Seuraavan yhteisön terveystilanneraportin pääteemasta päätetään poliittisten
painopisteiden perusteella.


