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EFSAn ja jäsenmaiden 
välinen tieteellinen yhteistyö

1. Poimintoja ajankohtaisista EFSAn lausunnoista

2. EFSAn ja jäsenmaiden välinen yhteistyö

3. EFSAn tutkimusrahoitus

4. Mitä hyötyä suomalaiselle tutkimukselle on 

yhteistyöstä EFSAn kanssa



EFSA on riippumaton tieteellinen
riskinarviointielin

• Työ koostuu
– Tieteelliset riskinarvionnit
– Tiedonkeruu riskinarviointeja varten
– Seurantaraportit
– Viestintä

Tavoitteena on 
kuluttajan ja EU:n vientimarkkinoiden 

luottamuksen parantaminen ja 
säilyttäminen

-> itsenäinen EU-tason riskinarviointi



Vuosittain valmistuneet EFSA:n 
tieteelliset lausunnot

EFSA adopted opinions

Kpl
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EFSA antaa lausuntoja ja 
kerää tietoa pellolta poytään

Kasvitaudit 

Eläinten terveys 
ja hyvinvointiBiologiset vaarat 

elintarvikeketjussa

Kontaminantit
elintarvikeketjussa Ravitsemus



Muutamia poimintoja vuodelta 
2010 (1)

• Kasvitautien riskinarviointiperiaatteet ja 
riskinhallintamenetelmien vaikutusten arviointi

• Broilerjalostuksen vaikutus eläinten hyvinvointiin
• Q-kuume
• Vuosittainen EU zoonoosiraportti
• Salmonellan vähentäminen munantuotannossa

ja sikojen salmonellariskinarviointi
• Islannin tulivuorenpurkauksen vaikutus 

elintarviketurvallisuuteen
• Rasvojen ja hiilihydraattien tieteellisesti osoitetut hyödyt
• Ruoan käyttötiedot
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EFSA arvioi myos hakemuksia 
pellolta poytään

Kasvinsuojeluaineet  

Entsyymit 

Aromiaineet

Elintarvikepakkaus 

Vastasyntyneiden ruoka

Terveysväittämät
Elintarvikelisäaineet

TSE testit  

Eläinperäiset sivutuotteet

Rehujen lisäaineet 

GMO



Muutamia poimintoja vuodelta 
2010 (2)

• Probabilististen menetelmien käyttö
kasvinsuojeluaineiden jäämien altistuksen 
arvionnissa

• GMO ympäristöriskien arviointimenetelmä
• Siipikarjan kokkidiostaatit
• Nautojen BSE-testien arviointi
• Steviaglykosidi makeuttaja
• Muovien valmistusaine bisfenoli A
• Terveysväittämien tieteellinen näyttö
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EFSA ja jäsenmaayhteistyö

Strateginen taso 
• Neuvoa antava foorumi
• Fokaalipisteet

Jäsenmaiden verkostot
• Jäsenmaiden edustajista koostuvat verkostot

Tutkimusorganisaatiot
• EFSAn rahoittamat hankkeet

Asiantuntijat
• Asiantuntijatietokanta
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Paneelit ja niiden työryhmät koostuvat riippumattomista asiantuntijoista



Riskin 
kuvaus

Vaaran 
tunnistus

Vaaran 
kuvaus

Altistuksen 
arviointi

Kemikaalien tai 
mikrobien

esiintyminen

Ruoan
käyttötiedot

EFSA kerää altistuksen arviointiin 
tarvittavaa tietoa
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Verkostoryhmät jäsenmaiden kanssa
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Alue Verkoston nimi Aloitus-
vuosi

Zoonoosit • Zoonoses Task Force 2004
Biologiset 
vaarat

• TSE/BSE
• Microbiological risk assessment

2006
2007

Ruoan
käyttötiedot

• Expert Group Food Consumption 2007

Kontaminantit • Expert Group on Chemical Occurrence 2008
Pestisidit • Pesticide Steering Committee 

• Networking Group on Pesticide 
Monitoring (MS contact points)

2008
2009

GMO • Risk assessment of GMOs 2010
Kasvinterveys • Risk assessment in Plant Health 2010

Eläinten terveys 
ja hyvinvointi

• Risk assessment in Animal Health and 
welfare 2010
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Asiantuntijoiden määrä kasvaa tasaisesti 
EFSA:n asiantuntijatietokannassa

• 2369 hakemusta
• Asiantuntijoita  64 maasta
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EFSAn asiantuntijatietokannasta 
2% on suomalaisia

•
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Budjetointisuunnitelma vuodelle 2011
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Jäsenmaille suunnattu rahoitus on 
kasvanut vuosien mittaan 
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Rahoitus jakautuu neljälle eri 
yhteistyöalueelle

Luku pylväässä = hankkeiden määrä



EY Asetukset 178/2002 ja 2230/2004 –
Artikla 36 organisaatiot

• Tavoitteena on tieteellisen verkostotoiminnan 
edistäminen listalle kuuluvien organisaatioiden kanssa

• Tehtäviä jotka voidaan rahoittaa:
– Tietopankkien perustaminen
– Tietojen kerääminen EFSA:n riskinarviointityön tukemiseksi
– Riskinarviointimenetelmien yhdenmukaistaminen
– Hyvien toimintatapojen levittäminen ja menetelmien kehittäminen

Artikla 36 
lista

Jäsenmaiden ehdotuksesta EFSA:n
johtokunta vahvistaa listan





EFSAn tutkimusrahoitus koostuu 
apurahoista ja tutkimustyön “hankinnasta”

HankintaHankinta ApurahaApuraha

Ostohankinta Projektin
tavoite

Yhteistyön 
rahoittaminen

EFSA Tuloksen
omistusoikeus

Toimittaja (rajoitettu)

Tarjouksen 
perusteella 100%

EFSAn 
rahoitusosuus

% kustannuksista

Voiton tuottaminen EFSAn 
rahoitusosuus

Ei voittoa

Hankintalainsäädäntö EU talous-
lainsäädänto

Apurahoja koskeava 
lainsäädäntö

Kohdennettu tai 
avoin haku

Hakumenettely Vain Artikla 36 listan
organisaatiot

Hankintasopimus Sopimuksen muoto Yhteistyösopimus



Apurahat vs hankintasopimukset

Hankintasopimukset Apurahat
Yleisin käyttö Hakemusten arviointi 

(90%)
Muu riskinarviointityö (80%)

Rahoituksen 
toiminta-
periaatteet

Joustava summasta 
riippuen,  monivuotiset 
sekä puitesopimukset 

mahdollisia

Kankeampi järjestelmä, 
standardoitu prosessi,

puitesopimukset ei mahdollisia

Hakijoiden määrä
/ haku

3.6  per haku 1.5 per haku

Rahoitus 
myönnetty

97% 86%

Organisaatioiden
määrä

Yhteensä 62
(70% on Artikla 36 

organisaatioita)

Yhteensä 45
(100% Artikla 36 
organisaatioita)

Projekteja 151 39

Käytetty budjetti 9.3 miljoonaa € 6.7 miljoonaa €





Art36-NET

Joulukuussa 2009 käyttöönotettu yhteistyöalue           
EFSAn extranet sivustoilla

Tavoitteena helpottaa  hakijoiden verkottumista sekä
projektien toimintaa ja dokumenttien jakamista

Käyttäjätukea antaa EFSAn SCO yksikkö

Kirjautuminen sivustolle:

https://sciencenet.efsa.europa.eu



Muutamia poimintoja vuodelta 
2010 (1) - jäsenmaayhteistyö

• Kasvitautien riskinarviointiperiaatteet ja riskinhallintamenetelmien 
vaikutusten arviointi (5)*

• Broilerjalostuksen vaikutus eläinten hyvinvointiin (1,2) *
• Q-kuume (1,3)
• Vuosittainen EU zoonoosiraportti (1,4) *
• Salmonellan vähentäminen munantuotannossa

ja sikojen salmonellariskinarviointi (1,2,3,4) *
• Islannin tulivuorenpurkauksen vaikutus elintarviketurvallisuuteen (1)
• Rasvojen ja hiilihydraattien tieteellisesti osoitetut hyödyt (2) *
• Ruoan käyttötiedot (1,3,4) *

Ennen EFSA:n työn valmistumista on tehty:
1 suora tiedonkeruu jäsenmaista
2 seminaari alan/jäsenmaiden asiantuntijoiden kanssa työn kuluessa
3 Artikla 36 raportti / tutkimuksen hankinta
4 Loppuraportti on käsitelty jäsenmaaverkoston kanssa
5 jäsenmaa/julkinen lausuntoluonnoksen konsultaatio

* Uusia rahoitettavia 
hankkeita

vastaaville alueille



Muutamia poimintoja vuodelta 
2010 (2) - jäsenmaayhteistyö

• Probabilististen menetelmien käyttö kasvinsuojeluaineiden jäämien 
altistuksen arvionnissa (2,3,4,5) *

• GMO ympäristöriskien arviointimenetelmä (2,5) *
• Siipikarjan kokkidiostaatit *
• Nautojen BSE-testien arviointi
• Steviaglykosidi makeuttaja *
• Muovien valmistusaine bisfenoli A (2,3)
• Terveysväittämien tieteellinen näyttö (2)

Ennen EFSA:n työn valmistumista on tehty:
1 suora tiedonkeruu jäsenmaista
2 seminaari alan/jäsenmaiden asiantuntijoiden kanssa työn kuluessa
3 Artikla 36 raportti / tutkimuksen hankinta
4 Loppuraportti on käsitelty jäsenmaaverkoston kanssa
5 jäsenmaa/julkinen lausuntoluonnoksen konsultaatio

* Uusia rahoitettavia 
hankkeita

vastaaville alueille
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Article 36 listan organisaatiot

Jako jäsenmaiden mukaan



Jäsenmaille jaetut apurahat
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Suomi: 
kaksi hakemusta, osallistuminen yhteen apurahatutkimukseen.
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Jäsenmaiden kanssa tehdyt 
hankintasopimukset

Suomi: Yksi hakemus, joka myös rahoitettu
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Apurahojen kokonaisbudjetit ovat yleensä suurempia kuin 
hankintamenettelyn kautta sovittujen tutkimusprojektien budjetti.

Koska apurahoissa on yleensä useampi osallistuja, hakijaa kohden 
myönnetty summa on kuitenkin samaa luokkaa kuin apurahoissakin

EFSAn tutkimusrahoitukset -
rahoitusosuudet
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Kuinka hyvin EFSAn apurahat tukivat 
organisaatioiden välistä verkostoitumista?

Apurahaprojektit ovat lähes aina johtaneet projektiin kuuluneiden 
organisaatioiden osallistumiseen myös muihin tutkimusprojekteihin



Mita hyötyä suomalaiselle tutkimukselle on 
yhteistyöstä EFSAn kanssa

Tutkimuslaitokselle tai yliopistolle
• Verkostoituminen muiden tutkimuslaitosten kanssa
• Oman laitoksen/yliopiston kansainvälinen profiili
• Kokemus, miten soveltavasta tutkimuksesta siirrytään hakemuksiin 

ja miten hakemuksia arvioidaan
• Tutkijoiden  osaamisalueen laajeneminen

Suomelle
• Suomalaisen tiedon tuominen mukaan eurooppalaiseen 

päätoksentekoprosessiin
• Suomalaisen riskinarviointiosaamisen kehittäminen omia kansallisia 

tarpeita varten
• Riskinarviointityön jakaminen Euroopassa
• Suomalaisen osaamisen vaikutus kansainvälisiin standardeihin


