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1. JOHDANTO

Vuosi 2002 on tärkeä vaihe Euroopan yhteisön terveysstrategian kehittämisessä. Yhteisön
uusi kansanterveysalan toimintaohjelma1 tulee mitä todennäköisimmin voimaan vuoden
2002 jälkipuoliskolla ja korvaa tämän alan nykyiset kahdeksan ohjelmaa.

Tämän vuoksi on tärkeää suunnata nykyisten ohjelmien pohjalta toteutettavia toimia
mahdollisimman paljon uuden ohjelman painopisteiden suuntaan. Uusi ohjelma on
voimassa vuoteen 2008 saakka.

Yhteisön nykyiset kansanterveysohjelmat muotoillaan siten uuteen ohjelmaan siirtymistä
silmällä pitäen.

Kaikissa nykyisten ohjelmien perusteella vuonna 2002 toteutettavissa toimissa olisi
otettava huomioon tulevan ohjelman painopisteet. Toimien olisi nivouduttava yhteen
jäljempänä kuvattujen kolmen ohjelmalohkon kanssa.

Ehdotetussa yhteisön uudessa kansanterveysalan toimintaohjelmassa painotetaan
erityisesti seuraavia kolmea pääteemaa:

1. Terveyteen liittyvän tiedotuksen parantaminen

2. Nopean reaktiomekanismin kehittäminen

3. Terveyteen vaikuttaviin tekijöihin puuttuminen sairauksien ehkäisyyn ja
terveyden edistämiseen tähtäävien toimien avulla

Näiden kolmen ohjelmalohkon tavoitteet ovat seuraavat:

– Ohjelmalohko 1, Terveyteen liittyvän tiedotuksen parantaminen: kehitetään uusia ja
parannettuja järjestelmiä tiedon keräämiseksi, analysoimiseksi ja levittämiseksi
tavoitteena tukea strategian kehittämistä tärkeillä aloilla. Tiedotuksen on tarkoitus
kattaa sekä terveydentila (esim. henkilövahingot, sairastuvuus, kuolleisuus ja
tupakointiluvut) että terveydenhuoltojärjestelmät (esim. kustannukset, rakenteet ja
toimien tehokkuus). Erityisen sijan ohjelmassa saa tehokkaiden keinojen löytäminen
arvovaltaisen, luotettavan tiedon toimittamiseksi väestölle,
terveydenhoitohenkilöstölle ja viranomaisille tärkeimmistä terveyteen liittyvistä
kysymyksistä.

                                                
1 KOM(2000) 285 lopullinen, 16.5.2000 – (asiakirjaan voi tutustua seuraavassa Internet-
osoitteessa:http://europa.eu.int/comm/health/ph/general/phpolicy_new.htm)
Neuvoston yhteinen kanta nro…, EYVL……, …..).
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– Ohjelmalohko 2, Nopean reaktiomekanismin kehittäminen erilaisten
terveysongelmien osalta seurannan, yleisen valppaustilan sekä nopeiden toimien
mahdollistamiseksi. Mekanismi perustuisi tartuntatautiverkostoon ja muihin
toiminnassa oleviin yhteisön järjestelmiin. Tavoitteena on auttaa varmistamaan, että
mahdollisista ongelmista (esim. tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden
aiheuttamista prionitaudeista) on saatavilla tietoa varhaisessa vaiheessa ja että
ongelmiin voitaisiin EU:n tasolla reagoida koordinoidusti ja ratkaista ne näin
mahdollisimman nopeasti.

– Ohjelmalohko 3, Terveyteen vaikuttaviin tekijöihin puuttuminen sairauksien
ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen tähtäävien toimien avulla: toiminta kohdistuisi
erityisiin aiheisiin (esim. tupakka, alkoholi, ravitsemus), erityisryhmiin (esim.
sosiaalisesti syrjäytyneet, vanhukset) ja toimintaympäristöihin. Toimet olisivat osa
toimintamallia, johon sisältyisi politiikan eri aloihin liittyviä toimenpiteitä (esim.
sosiaali- ja kuluttajapolitiikka, ympäristöasiat) ja jossa käytettäisiin kaikkia
perustamissopimuksen nojalla käytettävissä olevia valtuuksia.

2. ENSISIJAISET TAVOITTEET

Uuden ohjelman kolmen ohjelmalohkon ja nykyisten kansanterveysohjelmien2 eri
toimintakenttien ensisijaiset tavoitteet esitetään yksityiskohtaisesti tämän yhteisen
työskentelysuunnitelman liitteissä.

                                                
2 Terveyden edistämistä, terveydestä tiedottamista, terveyskasvatusta ja -koulutusta koskeva yhteisön
toimintaohjelma kansanterveyden alalla, hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o
645/96/EY, EYVL L 95, 16.4.1996, s. 1, sellaisena kuin se on jatkettuna Euroopan parlamentin ja
neuvoston 26. helmikuuta 2001 tekemällä PÄÄTÖKSELLÄ N:o 521/2001/EY.

Syöväntorjunnan toimintaohjelma kansanterveyden alalla, hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston
päätöksellä N:o 646/96/EY, EYVL L 95, 16.4.1996, s. 9, sellaisena kuin se on jatkettuna Euroopan
parlamentin ja neuvoston 26. helmikuuta 2001 tekemällä PÄÄTÖKSELLÄ N:o 521/2001/EY.

Aidsin ja eräiden muiden tartuntatautien ehkäisemistä koskeva yhteisön toimintaohjelma kansanterveyden
alalla, hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 647/96/EY, EYVL L 95, 16.4.1996,
s. 16, sellaisena kuin se on jatkettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston 26. helmikuuta 2001 tekemällä
PÄÄTÖKSELLÄ N:o 521/2001/EY.

Yhteisön toimintaohjelma huumausaineiden väärinkäytön ehkäisemiseksi osana kansanterveyden alan
toimintaa, hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 102/97/EY, EYVL L 19,
22.1.1997, s. 25, sellaisena kuin se on jatkettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston 26. helmikuuta 2001
tekemällä PÄÄTÖKSELLÄ N:o 521/2001/EY.

Terveystilanteen seurantaa koskeva yhteisön toimintaohjelma kansanterveyden alalla, hyväksytty Euroopan
parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1400/97/EY, EYVL L 193, 22.7.1997, s. 1, sellaisena kuin se on
jatkettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston 26. helmikuuta 2001 tekemällä PÄÄTÖKSELLÄ N:o
521/2001/EY.

Saasteperäisten sairauksien vastainen yhteisön toimintaohjelma osana kansanterveyden alalla toteutettavia
toimia, hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1296/1999/EY, EYVL L 46,
20.2.1999, s. 1, sellaisena kuin se on jatkettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston 26. helmikuuta 2001
tekemällä PÄÄTÖKSELLÄ N:o 521/2001/EY.

Henkilövahinkojen ehkäisemistä koskeva yhteisön toimintaohjelma osana kansanterveyden alan toimia,
hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 372/99/EY, EYVL L 46, 20.2.1999, s. 1.
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Liite 1
Terveydenedistämisohjelma

Terveydenedistämisohjelman osalta vuodeksi 2002 suunnitellut painopisteet liittyvät
uuden ohjelman ohjelmalohkoon 3 kuuluviin toimiin.

1. Elintapoihin liittyviin terveyteen vaikuttaviin tekijöihin puuttuminen 
tietyissä toimintaympäristöissä

1.1 Työpaikka

Koska eurooppalaisen Terveyden edistäminen työpaikalla -verkoston
(ENWHP) kehittämä työpaikkaterveyden käsite on nykyään Euroopassa
yleisesti hyväksytty ja yleisessä käytössä, nyt on tullut oikea aika panna
nämä työpaikkaterveyteen liittyvät periaatteet täytäntöön ja levittää laajalti
aiempien ENWHP:n toteuttamien hankkeiden tuloksia. Ensiksi
kartoitetaan ja analysoidaan periaatteiden toteuttamiseen yritysten,
väliportaan, jäsenvaltion ja Euroopan tasoilla liittyviä toimintamalleja.
Näitä toimintamalleja käytetään sitten esimerkkeinä parhaista
toimintatavoista työpaikkojen terveystilanteen edistämisen alalla.
Toimintaan on saatava mukaan alan keskeisiä toimijoita ja sidosryhmiä.

1.2 Terveydenhoidon toimintaympäristö

Terveydenhoitohenkilöstön mahdollisuuksia edistää potilaiden terveyttä
tutkimusten tai neuvonnan yhteydessä ei näytä hyödynnetyn
kokonaisvaltaisesti. Toimet, joilla tähdätään terveydenedistämistoiminnan
sisällyttämiseen järjestelmällisesti terveydenhoitohenkilöstön päivittäisiin
työskentelyrutiineihin, perustuvat jo toteutettuun työhön3. Näihin toimiin
on saatava tiiviisti mukaan terveydenhoitohenkilöstön eurooppalaiset
yhdistykset ja järjestöt. Huomiota kiinnitetään siihen, että terveyden
edistäminen saadaan osaksi terveydenhoitohenkilöstön koulutusta.

1.3 Elintapoihin liittyviin terveyteen vaikuttaviin tekijöihin puuttuminen
tiettyjen kohderyhmien keskuudessa

1.3.1 Lapset ja nuoret

Lapset ja nuoret ovat vaikutuksille alttiita ryhmiä, joihin voidaan vaikuttaa
paljon tehokkailla terveydenedistämistoimilla. Tämän vuoksi on
kehitettävä erityisiä strategioita ja toimintalinjoja lasten ja nuorten
terveystilanteen parantamiseksi.

                                                                                                                                                

Harvinaisia sairauksia koskeva yhteisön toimintaohjelma osana kansanterveyden alalla toteutettavia toimia,
hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1295/99/EY, EYVL L 155, 22.6.1999, s. 1.

3 Hankkeeseen ”Health Promotion in General Practice and Community Pharmacy – a European project” voi
tutustua seuraavassa Internet-osoitteessa: http://www.univie.ac.at/phc/webindex.htm
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1.4 Vanhukset

Yli 65-vuotiaiden prosenttiosuus Euroopan kokonaisväestöstä on kasvanut
jatkuvasti ja kasvaa edelleen. Tämä aiheuttaa huolta.
Terveydenhuoltopalveluja joudutaan todennäköisesti lisäämään ja niiden
rakennetta ja organisaatiota mahdollisesti muuttamaan. Lisäksi ikääntyvän
väestön elämänlaatua pitäisi voida pitää yllä. Terveydenedistämistoimilla
voidaan paneutua näihin huolenaiheisiin vähentämällä vanhusten
riippuvuutta terveys- ja sosiaalipalveluista ja auttamalla vanhuksia
säilyttämään toimintakuntonsa, riippumattomuutensa sekä hyvä
sosiaalinen verkosto. Tämän vuoksi aiotaan analysoida strategioita ja
toimintalinjoja, jotta voitaisiin löytää parhaat tavat järjestää vanhuksille
suunnattuja terveydenedistämistoimia. Lisäksi on tarkoitus analysoida,
miten komission osteoporoosin ehkäisemisestä antaman raportin
suosituksia on noudatettu jäsenvaltioissa.

1.5 Elintapoihin liittyviin yksittäisiin terveyteen vaikuttaviin tekijöihin
puuttuminen tiettyjen erityisaiheiden kautta

1.5.1 Mielenterveys

Ahdistuneisuuteen ja masentuneisuuteen keskittyvien ehkäisy- ja
selviytymisstrategioiden kehittämistä koskevien aiempien hankkeiden
tuloksia levitetään yhteisönlaajuisesti, jotta varmistetaan, että parhaita
toimintatapoja noudatetaan niin laajalti kuin mahdollista. Edellä
mainituille tuloksille on löydettävä toteuttamismallit, joita on myös
analysoitava ja levitettävä laajalti. Tavoitteena on saada kaikki alan
sidosryhmät, lääkärit, hoitajat ja kansalaisjärjestöyhteisöt mukaan
luettuina, sitoutumaan toimintaan.

1.5.2 Ravinto ja liikunta

Ravinnolla ja liikunnalla on suuri vaikutus terveyteen, ja lisäksi ne
kytkeytyvät yhteen. Ravitsemuksen alalla on jo aloitettu työ yhtenäisen
yhteisön tason ravitsemuspolitiikan muotoilemiseksi ja ruokavalio-
ohjeiden kehittelemiseksi. Tulevassa toiminnassa keskitytään seuraaviin
seikkoihin1:

•  Lasten ja nuorten ruokavaliotottumukset (mitkä tekijät vaikuttavat
ruokavalioon ja mitkä tekijät ovat tässä ryhmässä esteenä terveellisen
ruokavalion omaksumiselle?)

•  Liikalihavuus (miten liikalihavuutta voidaan ehkäistä ja millä keinoin
liikalihavat voivat tehokkaasti pudottaa painoaan?)

•  Ruokavaliota, liikuntaa ja imetystä koskevien asenteiden analysointi.

Liikunnan osalta kehitetään strategioita siitä, miten liikunnan lisääminen
saataisiin paremmin esille tulevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa

                                                
1 Ks. myös 1.6.
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esim. kouluissa, työpaikoilla, kaupunki- ja rakennussuunnittelussa sekä
virkistysmahdollisuuksia käsittelevässä politiikassa.

1.5.3 Alkoholi

Jotta jäsenvaltioita voidaan tukea niiden alkoholipolitiikan muotoilussa ja
edistää jäsennellyn toimintamallin kehittämistä EU:n laajuisesti, olisi
saatava paremmin käyttöön luotettavia ja vertailukelpoisia (poliittisia,
sosioekonomisia ja lääketieteellisiä) tietoja ja kehitettävä kokemusten
vaihtoa (toimista ja toimintalinjoista).

1.6 Sosioekonomiset terveyteen vaikuttavat tekijät

Toiminta pohjautuu yleisluonteisempaan työhön, jota on jo toteutettu
terveysalan sosioekonomisen epätasa-arvon vähentämiseen tähtäävän
politiikan ja toimien yhteydessä. Toiminnassa keskitytään epätasa-arvon
vähentämiseen tiettyjen terveyteen vaikuttavien tekijöiden osalta (esim.
ruokavaliotottumukset muita heikommassa sosioekonomisessa asemassa
olevissa ryhmissä) sekä strategioihin ja toimiin, joilla parannetaan
terveydenhuoltopalvelujen saatavuutta muita heikommassa
sosioekonomisessa asemassa olevissa ryhmissä.

1.7 Terveyteen vaikuttaviin tekijöihin puuttuminen koulutuksen avulla

Kansanterveyttä ja terveyden edistämistä koskevien kurssien sisältöä
käsittelevää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä kehitetään edelleen.



SANCO-2001-02903-01-00-FI-TRA-00 (EN)

-7-

Liite 2
Eurooppa syöpää vastaan -ohjelma

Syöpäohjelman osalta vuodeksi 2002 suunnitellut painopisteet liittyvät uuden ohjelman
ohjelmalohkoihin 1 ja 3 kuuluviin toimiin.

1. TERVEYTEEN LIITTYVÄN TIEDOTUKSEN PARANTAMINEN

1.1 Etusijalle asetetaan seuraavat toimet:

Tuetaan tietojen ja kokemusten vaihtoa syöpärekistereitä koskevien
luotettavien ja vertailukelpoisten tietojen keräämisessä ja levittämisessä
(vallitsevuus, esiintyminen, kuolleisuus, eloonjäämisaste ja ikäryhmät).
Kehitetään ja lujitetaan eurooppalaista verkkoa yhteistyössä
Kansainvälisen syöväntutkimuskeskuksen (IARC) kanssa.

Tehdään tutkimuksia syövän riskitekijöistä, erityisesti kohorttitutkimukset
syövästä, ravinnosta ja terveydestä (tulevaisuuteen suuntautuva
eurooppalainen tutkimus syövästä ja ravitsemuksesta eli EPIC-verkko), ja
levitetään tutkimusten tuloksia erityisesti asiasta kiinnostuneille tahoille.

Tuetaan terveydenhoitohenkilöstön (erityisesti kouluttajien) liikkuvuutta,
jotta voitaisiin parantaa syöpää koskevia teoreettisia ja käytännön tietoja
(erityisesti primaarista ennaltaehkäisyä, varhaista sairauden havaitsemista,
joukkotutkimuksia ja laadunvarmistusta) jäsenvaltioiden erikoistuneiden
keskusten välillä, jotka tarjoavat korkeatasoista koulutusta, jos käynnissä
olevat yhteisön ohjelmat eivät riitä varmistamaan tätä liikkuvuutta.

Laaditaan Euroopan laajuisesti merkityksellisiä opetusmateriaaleja, jotta
parannettaisiin terveydenhoitohenkilöstön koulutusta syövän alalla
erityisesti interaktiivisia tietotekniikkaohjelmia hyväksi käyttäen, ja
arvioidaan näiden materiaalien vaikutusta kokeiluverkkojen yhteydessä.
Tuetaan erityisesti sellaisten ehkäisymoduulien kehittämistä, toteuttamista
ja arviointia, jotka on tarkoitettu terveydenhoitoammatteihin ja
diagnostiikan apumalleihin. Lisäksi annetaan tukea sellaisia toimenpiteitä
koskevaan päätöksentekoon, joiden tarkoituksena on ehkäistä sairauden
kehittyminen ja uudelleen sairastumisen vaarat.

Edistetään aloitteita ja tuetaan eurooppalaisten tutkimusten toteuttamista,
jotta tunnettaisiin paremmin niiden toimenpiteiden
laadunvalvontamenetelmät, joiden tarkoituksena on sairauden erehtymätön
ja varhainen toteaminen sekä sairauden kehittymisen, uudelleen
sairastumisen ja sairauteen liittyvien oireiden ehkäiseminen, ja
parannettaisiin näiden menetelmien tehokkuutta, ottaen huomioon
psykologiset ja sosiaaliset näkökohdat, erityisesti sairaiden elämänlaatu,
mukaan lukien lievittävät menetelmät. Aloitteiden ja tutkimusten
päätelmien levittäminen, erityisesti tapaamisten ja kokemustenvaihdon
yhteydessä eurooppalaisella tasolla, on tärkeä osa tätä työtä.



SANCO-2001-02903-01-00-FI-TRA-00 (EN)

-8-

2. ELINTAPOIHIN LIITTYVIIN TERVEYTEEN VAIKUTTAVIIN TEKIJÖIHIN
PUUTTUMINEN TIETYISSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ

2.1 Tässä yhteydessä etusijalle asetetaan seuraavat toimet:

Parannetaan syövän ennaltaehkäisyä koskevan tiedotuksen, erityisesti
Euroopan syövänvastaisen säännöstön suositusten, levittämistä ja
tehokkuutta tukemalla kohderyhmille (esimerkiksi opettajille ja
yleislääkäreille) suunnattuja toimia sekä kokeiluhankkeita, tutkimuksia ja
terveydenedistämismenetelmien analysointia sekä tällä alalla tehtyjen
toimien arviointia.

Edistetään Euroopan laajuisia tupakoinnin ehkäisyyn pyrkiviä hankkeita.

Valitaan eurooppalaisella tasolla tehokkaimmat menetelmät tupakoinnista
vieroittamiseksi, levitetään niitä laajemmalle ja arvioidaan niiden
vaikutuksia sellaisten kokeilutoimien yhteydessä, joilla toteutetaan näitä
menetelmiä jäsenvaltioissa mielipidejohtajien ja
terveydenhoitohenkilöstön kanssa.

Vahvistetaan yhteistyötä Maailman terveysjärjestön kanssa tupakoinnin
rajoittamista koskevan maailmanlaajuisen puiteyleissopimuksen ja siihen
liittyvän tukitoiminnan osalta.

Tehdään tutkimuksia ja levitetään niiden päätelmiä, jotta voitaisiin saada
paremmin tietoa syöpään, tupakointiin, ruokatottumuksiin sekä ihon
liiallisesta ultraviolettisäteilylle altistumisesta aiheutuviin vaaroihin
liittyvistä nuorten käsityksistä. Tehdään analyysejä, joilla pyritään
lisäämään ennaltaehkäisyyn pyrkivien ohjelmien tehokkuutta lasten ja
nuorten parissa.
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Liite 3
Aidsin ja eräiden muiden tartuntatautien ehkäisemistä

koskeva ohjelma

Aidsin ja tartuntatautien ehkäisemistä koskevan ohjelman osalta vuodeksi 2002
suunnitellut painopisteet liittyvät uuden ohjelman ohjelmalohkoihin 1, 2 ja 3 kuuluviin
toimiin.

1. OHJELMALOHKO 1: AIDSIA JA TARTUNTATAUTEJA KOSKEVAN
OHJELMAN KOLMAS LUKU KUULUU TÄMÄN OHJELMALOHKON ALAAN

1.1 Tiedotus, kasvatus ja koulutus

Yksi ehkäisypolitiikan ensisijaisista tavoitteista on nuorten valistaminen.
Erityishuomiota kiinnitetään lisäksi muita heikommassa asemassa olevien
nuorten tavoittamiseen sekä sukupuolinäkökohtiin hiv:n ja aidsin
ehkäisytyössä.

Ohjelmalla edistetään hiv:n ja aidsin ennaltaehkäisyyn liittyvien
näkökohtien ottamista osaksi yleistä ehkäisypolitiikkaa ja kannustetaan
aloitteita, joilla on määrä järjestää tiedotusta ja valistusta siirtolaisille
jäsenvaltioissa ottaen erityisesti huomioon kulttuuri- ja kielierot. Epidemia
on erityisen merkittävä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, joten
ohjelmalla tuetaan edelleen hankkeita ja verkostoja, jotka on erityisesti
suunnattu hiv:n ja muiden sukupuoliteitse leviävien tautien ehkäisemiseen
Saharan eteläpuolisesta Afrikasta peräisin olevissa yhteisöissä Euroopassa.

2. OHJELMALOHKO 2: AIDSIA JA TARTUNTATAUTEJA KOSKEVAN
OHJELMAN ENSIMMÄINEN LUKU KUULUU TÄMÄN OHJELMALOHKON
ALAAN

2.1 Tartuntatautien seuranta ja valvonta

Ohjelmalla tuetaan edelleen hiv:hen ja aidsiin sekä niihin liittyviin
sairauksiin keskittyviä eurooppalaisen aidsin epidemiologisen
seurantakeskuksen toimia.

Uusien hoitomuotojen vaikutukset rajoittavat seurannan kannalta aidsin
seurantaan liittyvien tietojen tulkintaa ja tuovat korostetusti esiin sen, että
epidemian tarkkailuun Euroopassa käytettäviä välineitä on parannettava.

Ohjelmalla tuetaan niiden aloitteiden kehittämistä edelleen, joilla pyritään
pitämään yllä Euroopan laajuista seurantaverkostoa hiv:n ja aidsin
kehityssuuntausten seuraamiseksi yksityiskohtaisesti ja tarkasti. Tiettyjä
erityistä huomiota vaativia riskialttiita väestönosia (esimerkiksi
seksityöläisiä, suonensisäisesti huumeita käyttäviä, eri alueilta tulevia
maahanmuuttajia) voitaisiin seurata, jotta voitaisiin täydentää aids-
rekistereistä saatavia seurantatietoja. Altistumiseen liittyviä
kohorttitutkimuksia voitaisiin koordinoida Euroopan laajuisesti, jotta
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saataisiin yksityiskohtaisempi käsitys hiv:n esiintymisen kehittymisestä
näissä väestönosissa.

Ohjelmalla kannustetaan hiv:n/aidsin seurannan ja valvonnan kehittämistä
siten, että otetaan huomioon ihmisoikeudet ja hiv-tartunnan saaneiden
ihmisarvo.

Muiden tartuntatautien seurannan ja valvonnan painopistealojen
määrittämisessä otetaan huomioon tartuntatauteja käsittelevän
asiantuntijaryhmän näkemykset. Kyseinen ryhmä muodostuu kussakin
jäsenvaltiossa seurannasta vastaavien laitosten edustajista.

Ohjelmalla tuetaan tartuntatautien ehkäisyn ja valvonnan kehittämistä.
Tähän päästään panemalla täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston
päätös N:o 2119/98/EY komission päätöksessä 2000/96/EY määriteltyjen
ensisijaisten tartuntatautien ja erityisten terveysasioiden osalta.

Komissio harkitsee lisäksi sovellutuksia, joilla voitaisiin tukea lisää
nykyisiä eurooppalaisia seurantaverkostoja tai kehittää uusia
eurooppalaisia seurantaverkostoja aloilla, joilla sellaisia ei vielä ole
toiminnassa. Tämä toteutetaan päätöksen N:o 2119/98/EY säännösten
mukaisesti komission päätöksessä 2000/96/EY määritellyille ensisijaisille
tartuntataudeille ja erityisille terveysasioille.

Influenssapandemiat ovat myös etusijalla erityisesti, jos on kyse isoista
odottamattomista esiintymistä.

3. OHJELMALOHKO 3: AIDSIA JA TARTUNTATAUTEJA KOSKEVAN
OHJELMAN TOINEN LUKU KUULUU TÄMÄN OHJELMALOHKON ALAAN

3.1 Tartunnan torjuminen ja neljäs luku eli Hiv/aids-tartunnan
saaneiden henkilöiden avustaminen ja syrjinnän torjuminen

3.1.1 Ohjelmassa annetaan etusija niille terveyteen vaikuttaville tekijöille, jotka
liittyvät käyttäytymiseen, joka voi aiheuttaa hiv:n leviämistä (esim.
sukupuolikäyttäytyminen).

Tällä alalla toteutettavien toimien ensisijaisena tavoitteena on auttaa
ehkäisemään hiv:n ja sukupuolitautien tarttuminen erityisen riskialttiissa
ihmisryhmissä tai olosuhteissa (vanhempien huumeidenkäyttö,
prostituutio, riskialttiit sukupuolisuhteet jne.) tai henkilöillä, joiden
elinolosuhteet ovat poikkeukselliset (matkat, rangaistuslaitokset jne.).

Suonensisäisesti huumeita käyttävien osalta, kun tiedetään tämän
tartuntatavan merkittävyys erityisesti joissakin Etelä-Euroopan maissa,
etusija annetaan tällä alalla saadun kokemuksen vaihtoa koskeville
laajamittaisille hankkeille. Vertailevassa tutkimuksessa voitaisiin perehtyä
siihen, millä tavalla huumeiden käytön vaikutus aids-epidemiaan vaihtelee
Etelä- ja Pohjois-Euroopassa. Lisäksi voitaisiin tutkia käyttäytymisen
muuttumista tässä suhteessa sekä vaihteluita huumeiden käyttötavoissa.
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Ohjelmassa annetaan etusija miespuolisia homoseksuaaleja ja
biseksuaalisia henkilöitä koskeville hankkeille, jotka täyttävät hankkeiden
valintakriteerit.

Etusijalle asetetaan erityisesti toimet, joilla vahvistetaan tiedotus- ja
valistustoimia sekä ennaltaehkäisytoimia erityisesti miespuolisten
homoseksuaalien ja biseksuaalisten henkilöiden keskuudessa. Erityisenä
kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, iäkkäät miehet, vammaiset sekä
sellaiset miesten kanssa sukupuoliyhteydessä olevat miehet, jotka eivät
miellä itseään homoseksuaaleiksi.

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä niihin naisryhmiin, jotka elävät
vaikeissa oloissa (heikon taloudellisen ja sosiaalisen aseman vuoksi tai
etnisen taustan ja kulttuuriesteiden vuoksi) ja joilla on suurin riski saada
hiv-tartunta.

3.1.2 Ohjelmassa annetaan etusija niille terveyteen vaikuttaville tekijöille, jotka
liittyvät syrjintään ja avustamiseen (esimerkkinä hoidon saatavuus).

Erityisesti tuetaan hankkeita, jotka koskevat hiv-positiivisten ja aidsiin
sairastuneiden henkilöiden auttamiseen liittyviä eri näkökohtia. Koska
nykyiset hoitomuodot tarjoavat lisää mahdollisuuksia, toiminnassa
kiinnitetään erityistä huomiota elämänlaatuun ja hiv-positiivisten
henkilöiden saamiseen mukaan työelämään. Uusia syrjintämuotoja saattaa
kuitenkin ilmaantua sairauden muuttuessa ”arkipäiväisemmäksi” ja aids-
järjestöjen valppauden vähetessä.

Hiv-tartunnan hoidon viimeaikaisen ja jatkuvan kehityksen perusteella
ohjelmalla tuetaan lisäksi aloitteita, joilla pyritään edistämään ja
lisäämään hiv-tartunnan havaitsemista varhaisessa vaiheessa
riskialttiimmissa ihmisryhmissä.

Komissio pyrkii tukemaan myös toimia, joilla parannetaan muita
heikommassa asemassa olevien ihmisten mahdollisuuksia hankkia
lääkkeitä ja heidän hoitomyönteisyyttään.
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Liite 4
Ohjelma huumausaineiden väärinkäytön ehkäisemiseksi

Huumausaineohjelman osalta vuodeksi 2002 suunnitellut painopisteet liittyvät uuden
ohjelman ohjelmalohkoihin 1, 2 ja 3 kuuluviin toimiin.

1. OHJELMALOHKO 1: TERVEYTEEN LIITTYVÄN TIEDOTUKSEN JA
ANALYSOINNIN PARANTAMINEN

Tavoitteena on saada toimintaan kattava tietojärjestelmä, jonka avulla
päättäjät ja väestö voivat tunnistaa ja analysoida keskeisiä tietoja. Näin
voidaan parantaa ja tehostaa kansanterveyspalveluja jäsenvaltioissa.

Tällä ensisijaisella tavoitteella edistetään EU:n huumetilannetta koskevien
objektiivisten, luotettavien ja vertailukelpoisten tietojen keräämistä,
analysointia ja levitystä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön
seurantakeskuksen (EMCDDA) ja Europolin tuella.4

Tavoitteena on myös tutkia uusia viestintävälineitä (esim. Internet)
huumeita ja niihin liittyviä vaaroja koskevien objektiivisten ja luotettavien
tietojen saattamiseksi helposti saataville.

2. OHJELMALOHKO 2: NOPEA REAGOIMINEN TERVEYSUHKIIN

Ihmisten lisääntynyt liikkuminen yhteisöön ja sen alueella lisää
valppauden merkitystä, jotta voidaan välttää kansanterveydelle koituvat
uhkat. Tällä ensisijaisella toiminnalla autetaan jäsenvaltioita ja yhteisöä
reagoimaan nopeasti huumeisiin liittyviin terveysuhkiin.

Aikomuksena on auttaa kehittämään järjestelmä, jonka avulla huumeisiin
liittyvin terveysuhkiin voidaan reagoida jo varhaisessa vaiheessa.

3. OHJELMALOHKO 3: TERVEYTEEN VAIKUTTAVIIN TEKIJÖIHIN
PUUTTUMINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN, RISKIEN VÄHENTÄMISEN JA
SAIRAUKSIEN EHKÄISEMISEN AVULLA

Parhaimmat mahdollisuudet parantaa terveystilannetta ja vähentää
ennenaikaisia kuolemantapauksia EU:ssa saadaan puuttumalla huonon
terveydentilan taustalla oleviin syihin tehokkailla terveyden edistämiseen
ja sairauksien ehkäisemiseen tähtäävillä toimenpiteillä. Toiminnalla olisi
ensisijaisesti keskityttävä seuraaviin näkökohtiin:

•  luodaan strategia yhteistyön harjoittamiseksi kansalaisyhteiskunnan ja
huumeongelman pahimmin koettelemien alueiden vapaaehtoisryhmien
kanssa

                                                

4 Huumausaineiden torjuntaa koskeva EU:n toimintasuunnitelma (2000−2004).
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•  tuetaan innovatiivisia tiedotustoimia, joilla pyritään kertomaan
huumeisiin liittyvistä vaaroista sekä huumeiden käyttöön liittyvien
riskien ja haitallisten seurausten vähentämiseen tähtäävistä ohjelmista

•  kehitetään innovatiivisia toimintatapoja synteettisten huumeiden
väärinkäytön ehkäisemiseksi ottaen huomioon synteettisten huumeiden
käyttäjien erityispiirteet

•  kehitetään ja toteutetaan kaikille ikäryhmille − erityisesti lapsille ja
nuorille − suunnattuja ehkäisytoimia ja -strategioita

•  luodaan huumeiden käyttäjien kanssa työskentelevien kouluttajien ja
terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten verkosto.
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Liite 5
Terveystilanteen seurantaa koskeva ohjelma

Terveystilanteen seurantaa koskevan ohjelman osalta vuodeksi 2002 suunnitellut
painopisteet liittyvät uuden ohjelman ohjelmalohkoon 1 kuuluviin toimiin.

1. OHJELMALOHKO 1: TERVEYTEEN LIITTYVÄN TIEDOTUKSEN
PARANTAMINEN

1.1 Yhteisön terveysindikaattorien laatiminen

1.1.1 Terveydentila:

a) toimintakyky ja elämänlaatu sekä oma arvio terveydentilasta

b) sairaudet ja häiriöt seuraavilla aloilla: hengityselimet, neurologia,
      gastroenterologia, nefrologia ja hematologinen immunologia

c) aistielinten sairaudet tai häiriöt: silmät, korvat

d) hampaiden terveys

e) vanhusten terveys

f) työterveys

1.1.2 Terveyteen vaikuttavat tekijät:

a) tupakka ja tupakointi

b) alkoholi

1.1.3 Terveydenhuoltojärjestelmät:

a) farmasiatuotteet: kustannukset, kulutus, käyttö

b) ehkäisy ja seulonta: esimerkiksi sikiökauden ja vastasyntyneiden
seulontaa tai rokotteiden kattavuutta koskevien ohjelmien saatavuuteen
ja kattavuuteen liittyvät tiedonlähteet ja indikaattorit

c) tekniset lääkintälaitteet

2. YHTEISÖN LAAJUISEN TERVEYTTÄ KOSKEVIEN TIETOJEN
JAKELUVERKOSTON KEHITTÄMINEN

– tietojen toimittaminen ja tietokannan koordinointi

– käyttöliittymä, jolla helpotetaan tietojen siirtoa terveystietojen
vaihdanta- ja seurantajärjestelmiin (HIEMS)
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3. ANALYYSIT JA SELVITYKSET

– eri alojen politiikan (esim. maatalous-, liikenne-, kemikaali- ja
tuoteturvallisuus-, finanssi- sekä sisämarkkinapolitiikan)
terveysvaikutusten arviointi

– nykyisin toiminnassa olevien verkostojen kartoitus

– kartoitus jäsenvaltioissa käytössä olevista mekanismeista ja
menettelyistä terveystietojen tuottamisen, ylläpidon, levityksen ja
käytön alalla sekä näihin liittyvistä vastuualueista

– vertailukelpoisten tietojen ja terveystilanteen seurantatoiminnan
kehittäminen ehdokasmaissa

– yhteisön seuraavan terveystilanneraportin pääaiheena on
ravitsemukseen liittyvä terveystilanne.
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Liite 6
Henkilövahinkojen ehkäisemistä koskeva ohjelma

Henkilövahinkojen ehkäisemistä koskevan ohjelman osalta vuodeksi 2002 suunnitellut
painopisteet liittyvät uuden ohjelman ohjelmalohkoihin 1, 2 ja 3 kuuluviin toimiin.
Toimien päätavoitteena on kerätä tietoa (osa 1: Tiedonkeruuhankkeet) ja tehdä
epidemiologisia tutkimuksia (osa 2: Epidemiologiset hankkeet):

1. OHJELMALOHKO 1: TERVEYTEEN LIITTYVÄN TIEDOTUKSEN
PARANTAMINEN

1.1 (Osa 1: Tiedonkeruuhankkeet)

- Edustavien ja vertailukelpoisten tietojen kerääminen kaikissa
jäsenvaltioissa kotona ja vapaa-aikana sattuneista tapaturmista, niiden
syistä ja olosuhteista sekä tapaturmiin liittyvistä tuotteista.
Tiedonkeruu tapahtuu sovittujen menettelyjen, tietorakenteiden ja
koodauskäsikirjan mukaisesti.

- Kerättyjen tietojen siirtäminen tietojärjestelmään, jotta päättäjät,
asiantuntijat ja tutkijat pääsisivät näihin tietoihin käsiksi EUPHIN-
verkoston kautta.

1.2 (Osa 2: Epidemiologiset hankkeet)

- Vertailukelpoisten indikaattorien saaminen valmiiksi kotona ja vapaa-
aikana tapahtuville tapaturmille sekä tahallisille henkilövahingoille.
Tähän kytkeytyy tiiviisti henkilövahinkojen ehkäisyä koskevien
yhteisten ydinindikaattorien kehittäminen jäsenvaltioissa (esim.
tutkimusinvestointeihin, täytäntöönpanovalmiuksiin ja valistustoimiin
liittyvät indikaattorit).

- Henkilövahingoista aiheutuvia kuolinsyitä koskevien tilastojen käytön
ja vertailukelpoisuuden parantaminen Euroopan unionissa.

- Linkkien luominen tärkeisiin henkilövahinkoja koskeviin
tiedonlähteisiin esimerkiksi kuluttajansuojan (tuoteturvallisuuden),
Eurostatin, työturvallisuuden ja liikenteen parista sekä näiden
tiedonlähteiden vertailukelpoisuuden tutkiminen sekä sen tarkastelu,
miten ne sopivat yhteen nykyisin käytössä olevien kotona ja vapaa-
aikana sattuvia tapaturmia koskevien tietojen kanssa.

- Selvitykset siitä, miten keskeisiä henkilövahinkoindikaattoreita
voidaan mukauttaa niiden saamiseksi vertailukelpoisemmiksi
kaikkialla yhteisössä.

- Analyysi kotona ja vapaa-aikana sattuvien tapaturmien suuntauksista ja
niiden seurauksista vuosina 1996−2001 sekä ennuste tulevasta.

- Henkilövahinkojen ehkäisyyn keskittyvän verkoston tukeminen
tavoitteena yhdistää sen nykyinen toiminta uuteen kansanterveysalan
toimintaohjelmaan.
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2. OHJELMALOHKO 2: NOPEAN REAKTIOMEKANISMIN KEHITTÄMINEN

2.1 (Osa 2: Epidemiologiset hankkeet)

- Sellaisen ryhmän perustaminen, johon kuuluu valvontaviranomaisia,
tuottajia ja tuotteiden vähittäismyyjiä, tuoteturvallisuutta koskevien
tietojen ja sen suuntausten tarkistamiseen ja analysointiin. Tavoitteena
on määritellä vaarojen ehkäisyyn ja hätätoimien toteuttamiseen
vaadittavat toimenpiteet.

3. OHJELMALOHKO 3: TERVEYTEEN VAIKUTTAVIIN TEKIJÖIHIN
PUUTTUMINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN JA SAIRAUKSIEN
EHKÄISEMISEN AVULLA

3.1 (Osa 2: Epidemiologiset hankkeet)

- Tulostauluihin perustuva analyysi henkilövahinkojen ehkäisypolitiikan
ja -toimien suhteesta jäsenvaltioissa havaittaviin tuloksiin. Tämä
henkilövahinkojen ehkäisytoimien seuranta ja vertailuanalyysi auttaa
määrittämään parhaat toimintamallit.
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Liite 7
Harvinaisia sairauksia koskeva ohjelma

Harvinaisia sairauksia koskevan ohjelman osalta vuodeksi 2002 suunnitellut painopisteet
liittyvät uuden ohjelman ohjelmalohkoihin 1 ja 2 kuuluviin toimiin.

1. OHJELMALOHKO 1: HARVINAISIA SAIRAUKSIA KOSKEVAN OHJELMAN
TOIMET 1, 2 JA 3 KUULUVAT TÄMÄN OHJELMALOHKON ALAAN

1.1 Toimi 1: Harvinaisia sairauksia koskeva eurooppalainen tietoverkko

Etusijalle asetetaan hankkeet, jotka pohjautuvat toiminnassa oleviin
tietokantoihin ja joissa käytetään Internetiä. Näissä tietokannoissa olisi
mahdollisuuksien mukaan käsiteltävä harvinaisia sairauksia yleisesti tai
harvinaisten sairauksien tärkeitä ryhmiä (esim. geneettisiä sairauksia) ja
niiden olisi autettava potilaiden, omaisten ja asiantuntijoiden tiedontarpeen
täyttämisessä seuraavasti:

•  käyttäjäystävällisten ja luotettavien julkisten tietojärjestelmien
kehittäminen nykyisten ratkaisujen tueksi

•  asiantuntijajärjestelmien kehittäminen tiedon ja tietämyksen vaihtoon

•  ratkaisut julkisen ja asiantuntijajärjestelmän yhdenmukaistamiseksi ja
ohjaamiseksi.

Asetuksen (EY) N:o 45/20015 mukaan tietosuojaperiaatteita olisi
sovellettava kaikkiin tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa henkilöä
koskeviin tietoihin. Ensimmäisessä vaiheessa etusijalle asetetaan hankkeet
ja järjestelmät, jotka eivät sisällä tällaista tietoa.

Tietojärjestelmien sisältöä kehitetään harvinaisia sairauksia koskevan
yhteisön toimintaohjelman liitteessä tarkoitetun tietoluettelon mukaisesti.
Luetteloon olisi sisällyttävä seuraavat tiedot:

sairauden nimi, sen vaihtoehtoiset nimitykset, häiriön yleiskuvaus, oireet,
syyt, epidemiologiset tiedot, ehkäisevät toimet, vakiohoidot, kliiniset
tutkimukset, taudinmäärityksiä tekevät laboratoriot ja erikoistuneet
lääkärinvastaanotot, tutkimusohjelmat ja tahot, joihin voidaan ottaa
yhteyttä lisätietojen saamiseksi.

                                                
5 EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yksilöiden suojelusta yhteisön

toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta
liikkuvuudesta.
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Tietokantaan sisältyvät tiedot on validoitava ja niitä on pidettävä jatkuvasti
ajan tasalla. Tuensaajan on järjestettävä validointi tieteellisten terveysalan
asiantuntijoiden avustuksella. Tietojen pitäisi olla niiden yleisten
kriteerien mukaiset, jotka on kehitetty Internetissä olevien terveyttä
koskevien tietojen arvioimiseksi.

1.2 Toimi 2: Harvinaisiin sairauksiin liittyvä koulutus

Etusijalle asetetaan hankkeet, joilla järjestetään ammattilaisten koulutusta
ja tietojen ajan tasalle saattamista, jotta harvinaiset sairaudet voitaisiin
paremmin havaita varhaisessa vaiheessa, tunnistaa, hoitaa ja ehkäistä.
Näillä koulutuskursseilla olisi mahdollisuuksien mukaan käsiteltävä
harvinaisia sairauksia yleisesti, harvinaisten sairauksien tärkeitä ryhmiä
(esim. geneettisiä sairauksia) tai ainakin monia näistä sairauksista.

1.3 Toimi 3: Harvinaisia sairauksia koskeva kansainvälinen yhteistyö

Etusijalle asetetaan kattojärjestöjen (toimintansa yhdistäneet tai toisia
järjestöjä edustavat järjestöt) edistämät kansainväliseen yhteistyöhön ja
verkottumiseen liittyvät hankkeet. Näiden järjestöjen olisi
mahdollisuuksien mukaan keskityttävä harvinaisiin sairauksiin yleisesti,
harvinaisten sairauksien tärkeisiin ryhmiin (esim. geneettisiin sairauksiin)
tai ainakin moniin näistä sairauksista.

2. OHJELMALOHKO 2: HARVINAISIA SAIRAUKSIA KOSKEVAN OHJELMAN
TOIMI 4 KUULUU TÄMÄN OHJELMALOHKON ALAAN

2.1 Seuranta, valvonta ja harvinaisten sairauksien klustereihin liittyvät
ennakoivat varoitusjärjestelmät

Harvinaisten sairauksien luonteen vuoksi tieto ja tietämys on pirstaleista.
Etusijalle asetetaan sellaisten järjestelmien kehittäminen, joilla voitaisiin
parantaa harvinaisia sairauksia koskevien tietojen järjestelmällistä keruuta,
analysointia ja levittämistä. Lisäksi painopisteeksi otetaan hankkeet, jotka
koskevat ennakoivaan varoittamiseen ja nopeaan reagointiin pyrkivää
järjestelmää harvinaisten sairauksien klustereiden alalla.
Asiantuntijajärjestelmien kehittelyssä olisi erityisesti otettava huomioon
tietosuojaperiaatteet ja tietoluettelo (vrt. 1.1 kohta).
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Liite 8
Saasteperäisten sairauksien vastainen ohjelma

Saasteperäisten sairauksien vastaisen ohjelman osalta vuodeksi 2002 suunnitellut
painopisteet liittyvät uuden ohjelman ohjelmalohkoihin 1, 2 ja 3 kuuluviin toimiin.

1. OHJELMALOHKO 1:

1.1 Terveyteen liittyvän tiedotuksen ja analysoinnin parantaminen

Ohjelman toimilla on määrä parantaa saasteperäisiä sairauksia koskevaa
tietämystä, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää saasteiden osuus
sairauksien synnyssä ja pahenemisessa yhteisössä ohjelman kattamilla
painopistealoilla. Hakijoiden olisi pyrittävä kehittämään
tiedotusjärjestelmiä ja -verkkoja ja muita mekanismeja, joilla voidaan
kuvata, ymmärtää ja arvioida saasteiden ja tärkeiden terveyskysymysten
välistä suhdetta niin, että poliittiset päättäjät pystyvät vahvistamaan
ensisijaiset toiminta-alat. Tämä olisi tehtävä

•  käyttämällä jo käytössä olevia saasteperäisiin sairauksiin ja
saasteille altistumiseen liittyviä tietokantoja ja edistämällä yhteyksien
luomista niiden välille (esim. saasteiden toksikologiaa koskevat tiedot)

•  käyttämällä yhteistä metodologiaa näitä sairauksia koskevien
tietojen keräämiseksi tai varmistamalla tietokantojen välinen
vertailukelpoisuus

•  kehittämällä asiaan kuuluvia tietoja kerääviä verkostoja

•  kokoamalla ja käsittelemällä tietoja yhteisön laajuisesti (esim.
vertaamalla saasteperäisten sairauksien vallitsevuutta ja/tai
esiintyvyyttä ympäristötekijöitä koskeviin tietoihin yhteisön eri osissa).

Tähän alaan kuuluvien toimien osalta kannustetaan yhteistyötä
kansainvälisten ja kansallisten organisaatioiden kanssa. Yhteisön tilasto-
ohjelmassa sovitut toimet, menetelmät ja menettelyt otetaan huomioon.

2. OHJELMALOHKO 2:

2.1 Nopea reagoiminen terveysuhkiin:

Ohjelman toimilla on määrä lisätä tietoa ja tietämystä saasteperäisten
sairauksien hallinnasta ja siten näiden sairauksien aiheuttamista
terveysuhkista. Hankkeissa on

•  tuettava ja kehitettävä tiedonvaihtoa kansalaisten,
tiedotusvälineiden, tiedeyhteisön, kansallisten ja kansainvälisten
organisaatioiden, terveydenhoitohenkilöstön sekä muiden asiaan
liittyvien tahojen välillä
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•  kehitettävä yhteinen metodologia saasteperäisten sairauksien
hallinnan tutkimiseksi.

3. OHJELMALOHKO 3:

3.1 Terveyteen vaikuttaviin tekijöihin puuttuminen terveyden
edistämisen, riskien vähentämisen ja sairauksien ehkäisemisen avulla

•  toimilla, joilla arvioidaan saasteperäisten sairauksien ehkäisyä,
valvontaa ja käsittelyä koskevien kansanterveystoimien
kustannustehokkuutta

•  toimilla, joilla selvennetään tai tutkitaan kansalaisten käsityksiä
saasteisiin liittyvistä terveysriskeistä kaikkialla yhteisössä ja eri alojen
politiikan vaikutuksista saasteisiin ja terveyteen.

Vuonna 2002 keskitytään erityisesti

a) verkottamistoimiin

b) terveystietojärjestelmien kehittämiseen ja tehokkaaseen hyödyntämiseen

c) yhdenmukaistettujen tai kalibroitujen menetelmien kehittämiseen

d) eri alojen väliseen yhteistyöhön (myös yhteiskuntatieteiden alalla)

e) toimintaan, johon kuuluu ohjelman pohjalta nykyisin käynnissä olevien hankkeiden
tulosten levittämistä, asian kannalta merkityksellisten tietojen yhdistämistä sekä yhteisön
tulevien kansanterveys- ja ympäristötoimien valmistelua (esim. sisäilman laatu,
asumisolot, astman ja allergioiden ehkäisy).
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