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Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) on 

kasvanut dynaamisesti siitä lähtien, kun se perustettiin 

vuonna 2005. Vuonna 2008 ECDC keskittyi vakiinnut-

tamaan ja laajentamaan toimintaansa, ja siitä on no-

peasti kehittymässä tartuntatautien torjunnan huippu-

osaamiskeskus ja tiedeyhteisön ensisijainen tietolähde 

Euroopassa.

ECDC:n keskeiset saavutukset osoittavat, että se 

paransi työtehoaan ja lisäsi tuloksekkaasti reagoin-

tivalmiuksia tartuntatautien aiheuttamien uhkien tor-

jumiseksi Euroopassa vuonna 2008. ECDC vakiinnutti 

kansanterveysalan toimintoja, lisäsi valmiuksia tautikoh-

taisissa ohjelmissaan, kehitti kumppanuuksia ja paransi 

hallinnointirakenteita.

ECDC:n toiminnasta teetettiin vuonna 2008 ulkopuolinen 

riippumaton arviointi, jonka tulokset vahvistavat nämä 

saavutukset. Arvioijien mukaan ECDC on ”näkyvä kan-

sainvälinen toimija”, joka antaa ”merkittävän panoksen” 

tartuntatautien torjumiseen.

ECDC:n toiminnan kehitystä ja tuloksia tarkastellaan 

yksityiskohtaisemmin johtajan lyhentämättömässä vuo-

sikertomuksessa vuodelta 2008. Tässä tiivistelmässä 

on tarkoitus luoda yleiskatsaus keskuksen tärkeimpiin 

saavutuksiin.

Vuosi 2008: vakiintumisen 
ja laajentumisen vuosi

ECDC:n hallintoneuvoston entinen puheenjohtaja Marc Sprenger, ECDC:n johtaja Zsuzsanna Jakab ja Euroopan parlamentin jäsen Miroslav Oukzÿ ECDC:n 
hätätoimintakeskuksen avajaisissa maaliskuussa 2008
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Vuonna 2008 ECDC pyrki edelleen lujittamaan kansan-

terveysalan toimintojaan voidakseen täyttää perustamis-

asetuksessa määritellyn tehtävänsä. Tämä merkitsi toi-

minnan tehostamista seurannan, tieteellisen neuvonnan, 

valmistautumisen ja reagoinnin, koulutuksen ja terveys-

viestinnän alalla.

Seuranta 

Vuonna 2008 laadittiin ja hyväksyttiin pitkän aikavälin 

visio ja strategia tartuntatautien seurannasta EU:ssa. 

Vuoden tärkeimmät saavutukset olivat seuraavat: 

TESSy-järjestelmän (Euroopan seurantajärjestelmän)  
käynnistäminen ja sen jatkuva kehittäminen seuran-

nan tehostamiseksi

TESSy-järjestelmän käyttäjämäärän lisääminen: järjes- 
telmässä on nyt 115 käyttäjää yhteensä 29 maasta, ja 

sen tietokantaan sisältyy yli 1,3 miljoonaa tietuetta

kolmen uuden seurantaverkoston siirtäminen keskuk- 
seen ennen vuotta 2008 siirrettyjen viiden verkoston 

lisäksi

sitoutuminen parantamaan tietojen laatua ja vertail- 
tavuutta jäsenvaltioiden välillä, sillä se on keskeinen 

edellytys tartuntatautien ehkäisylle ja valvonnalle.

Tieteellinen neuvonta 

ECDC:n tavoitteena on edistää kansanterveyden tutki-

musta sekä toimia tartuntatauteja koskevan tieteellisen 

neuvonnan ensisijaisena lähteenä EU:ssa. Se toteutti 

vuonna 2008 seuraavat toimet tämän pyrkimyksen 

edistämiseksi:

Se julkaisi 21 tutkimusraporttia yksittäisistä taudeista,  
ilmastonmuutoksen epidemiologisesta vaikutuksesta 

ja tartuntatautien aiheuttamasta tulevasta kuormituk-

sesta Euroopassa.

Se järjesti toisen sovellettua infektioepidemiologiaa  
käsittelevän tiedekonferenssin (ESCAIDE) ja toimi sen 

isäntänä. Berliinissä pidettyyn tilaisuuteen osallistui 

yli 500 asiantuntijaa kaikkialta Euroopasta.

Se julkaisi tieteelliset ohjeet ihmisen papilloo- 
mavirusta (HPV) vastaan annettavista rokotteista 

Euroopassa sekä influenssarokotuksen riskiryhmistä.

Se lujitti laboratorioverkostoaan järjestämällä kokoon- 
tumisia, toteuttamalla kansanterveydellistä mikrobio-

logiaa koskevan kyselytutkimuksen sekä perustamalla 

tietokannan mikrobiologian vertailulaboratorioista 

EU:ssa.

Valmistautuminen ja reagointi 

ECDC avasi maaliskuussa 2008 uuden hätätoimintakes-

kuksen (EOC), ja se on nyt täysin varautunut kaikenlai-

siin valmistautumista ja reagointia koskeviin haasteisiin. 

Vuoden 2008 tärkeimmät saavutukset olivat seuraavat:

Kansanterveysalan toimintojen 
lujittaminen

ECDC:n tutkimusjohtaja Johan Giesecke ESCAIDE-konferenssissa 
marraskuussa 2008
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ECDC on vastannut varhaisvaroitus- ja reagointijärjes- 
telmästä (EWRS) vuodesta 2007 lähtien.

Vuonna 2008 seurattiin yhteensä 251:tä uhkaa ja laa- 
dittiin 31 uhka-arviointia 24 taudista. Lisäksi ECDC 

vastasi uhkien seurannasta kahdessa tärkeässä kan-

sainvälisessä tapahtumassa: vuoden 2008 jalkapal-

lon Euroopan mestaruuskisoissa (UEFA Euro 2008) 

Itävallassa ja Sveitsissä ja vuoden 2008 kesäolympia-

laisissa Beijingissä.

ECDC:n lyhyille koulutuskursseille osallistui 250 kan- 
santerveysalan asiantuntijaa, ja ECDC:n järjestä-

mässä kaksivuotisessa kentällä toimivien epide-

miologien koulutusohjelmassa (EPIET) oli mukana 

41 epidemiologia.

Terveysviestintä

ECDC on merkittävästi lujittanut infrastruktuuriaan, ja se 

levittää nykyisin tehokkaasti tieteellistä ja teknistä tietoa 

erikoistuneille kohderyhmille. ECDC:n toiminnasta tiedo-

tetaan myös yleisölle. Vuoden 2008 tärkeimmät saavu-

tukset olivat seuraavat:

ECDC järjesti ensimmäisen Euroopan laajuisen yleisö- 
tiedotuskampanjan antibioottien järkevästä käytöstä: 

Euroopan antibioottipäivä (18. marraskuuta 2008).

ECDC avasi päivitetyn verkkosivuston tieteellistä  
Eurosurveillance-tiedotetta varten. ECDC:n edustavim-

man julkaisun lukijakunta verkossa kasvaa tasaisesti: 

vuoden 2008 loppuun mennessä siitä oli saatu noin 

14 000 verkkotilausta.

ECDC päivitti viestintävälineitään erityisesti laatimalla  
kattavan, ajantasaisen ja monikielisen verkkosivus-

ton, joka on määrä liittää ECDC:n uuteen verkkopor-

taaliin vuonna 2009.

Euroopan antibioottipäivän kampanjajuliste, Bryssel, marraskuu 2008
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Vuonna 2008 ECDC keskittyi valmiuksien parantamiseen 

seitsemässä tautikohtaisessa ohjelmassaan (DSP). Kuten 

ECDC:n ”strategisessa monivuotisessa ohjelmassa vuo-

siksi 2007–2013” todetaan, keskuksen toiminta painot-

tuu tulevina vuosina näihin ohjelmiin.

Kussakin ohjelmassa käynnistettiin ja toteutettiin suuri 

määrä toimia vuonna 2008. ECDC julkaisi yhdessä WHO:n 

Euroopan-aluetoimiston kanssa ”maailman aidspäivänä” 

(1. joulukuuta 2008) yhteisen raportin ”HIV:n ja aidsin 

seuranta Euroopassa”. Maailman tuberkuloosipäivänä 

(24. maaliskuuta 2009) julkaistiin ECDC:n ja WHO:n toinen 

yhteinen raportti ”Tuberkuloosin seuranta Euroopassa”.

Tautikohtaisten ohjelmien organisaatiorakennetta paran-

nettiin vuonna 2008. Lisää parannuksia on tulossa vuonna 

2009, kun kullekin ohjelmalle laaditaan oma strategia. 

Vuonna 2008 olivat käynnissä seuraavia tauteja koskevat 

ohjelmat:

influenssa 

tuberkuloosi 

uudet ja vektorihyönteisten välittämät taudit 

ruoan ja veden välityksellä tarttuvat taudit ja  
zoonoosit

mikrobilääkeresistenssi ja sairaalainfektiot 

rokotteilla ehkäistävät taudit  

sukupuolitaudit, myös HIV/aids, ja veren välityksellä  
tarttuvat taudit.

Valmiuksien parantaminen ECDC:n 
tautikohtaisissa ohjelmissa (DSP)

Maaliskuussa 2008 avattu ECDC:n hätätoimintakeskus toimii 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä. Keskuksessa on 38 työntekĳ ää, ja se huolehtii EU:ssa 
ilmenevien uusien terveysuhkien ympärivuorokautisesta seulonnasta.
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Kumppanuudet ovat välttämättömiä ECDC:n kaltaiselle 

organisaatiolle, joka työskentelee EU:n tasolla. Vuonna 

2008 ECDC jatkoi tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden 

kanssa eri toiminta-aloilla. Tuloksekkaita ja tehokkaita 

työsuhteita kumppaniorganisaatioihin lujitettiin edel-

leen. Vuoden tärkeimmät saavutukset tällä alalla olivat 

seuraavat:

22 maakohtaista vierailua 

toimivaltaisten elinten entistä laajempi osallistuminen  
keskuksen toimintaan

tuen tarjoaminen Euroopan komissiolle ja EU:n neu- 
voston puheenjohtajavaltioille

yhteistyön jatkuminen EU:n muiden virastojen kanssa  
(EFSA, EMEA ja EU:n yhteinen tutkimuskeskus)

ECDC:n ja WHO:n välisen yhteistyön lujittaminen 

tiiviin yhteistyön aloittaminen kolmen EU:n jäseneksi  
hakeneen maan kanssa.

Kumppanuuksien kehittäminen

Hallintoneuvoston neljäs kokous pidettiin marraskuussa 2008 Pariisissa. Kokousta isännöi Ranskan kansanterveyden seurantalaitos (InVS).
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ECDC:n toiminnan vakiintumisesta ja jatkuvasta laajentu-

misesta olivat osoituksena seuraavat merkittävät tapah-

tumat vuonna 2008:

Hallintoneuvoston hyväksymät strategiset indikaatto- 
rit, joiden avulla voidaan seurata vuosiksi 2007–2013 

laaditun ECDC:n ”strategisen monivuotisen ohjelman” 

täytäntöönpanoa. Strategisia indikaattoreita sovel-

lettiin tuloksekkaasti jo ohjelman pilottivaiheessa 

vuonna 2008.

ECDC:n toiminnasta vuonna 2008 laaditun riippu- 
mattoman arvioinnin positiiviset tulokset. Arvioinnin 

mukaan ”ECDC on vakiinnuttanut asemansa riippu-

mattomana tieteellisenä huippukeskuksena ja antanut 

merkittävän panoksen tartuntatautien torjuntaan”. 

ECDC:n hallintoneuvosto piti syyskuussa 2008 ylimääräi-

sen kokouksen, jossa keskusteltiin ulkoisen arvioinnin 

tuloksista. Hallintoneuvosto jätti avoimeksi mahdollisuu-

den lisätä ECDC:lle uusia vastuualueita vuodesta 2013 

eteenpäin edellyttäen, että siihen saadaan pitkän aikavä-

lin rahoitus.

Vuoden 2008 kohokohdat

ECDC:n hallintoneuvosto syyskuussa 2008 pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa, jossa keskusteltiin keskuksen ensimmäisen ulkoisen arvioinnin tuloksista
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ECDC:n valmiuksia parannettiin vuonna 2008 lisää-

mällä sen henkilöstö- ja budjettiresursseja toiminnan 

laajentamiseksi. 

ECDC:n henkilöstö on kasvanut jatkuvasti: vuonna 

2008 ECDC otti palvelukseensa 54 uutta työntekijää. 

Henkilöstön (määräaikaiset ja sopimussuhteiset toimi-

henkilöt) kokonaismäärä oli vuoden lopussa 154 henkilöä. 

ECDC:n budjetti kasvoi 27 miljoonasta eurosta vuonna 

2007 aina 40,2 miljoonaan euroon vuonna 2008. Koska 

ECDC laajenee nopeasti, toimintayksiköt jakaantuivat 

jaostoiksi henkilöstön ja resurssien tehokkaan hallinnon 

varmistamiseksi.

Resurssien kasvu
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