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Johdanto
 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on vahvistanut EFSAn ja jäsenmaiden välistä yhteistoimintaa ja tiedonvälitystä perustamalla jäsenmaihin
Focal Point –organisaation
organisaation
 Suomen Focal Point on Elintarviketurvallisuusvirasto Evira,
Evira jonka pääjohtaja on Focal Pointin
P
ja EFSAn neuvoa-antavan
neuvoa antavan ryhmän (Advisory Forum) virallinen edustaja
 Focal Point -toiminnan
toiminnan tarkoituksena on edistää verkostoitumista ja tieteellistä tiedonvaihtoa EFSAn ja kansallisten viranomaisten välillä tehokkaan eurooppalaisen
elintarviketurvallisuusjärjestelmän kehittämiseksi
 Toiminta alkoi vuonna 2008
Surffaa kansallisille Focal Point –sivuille
Yksi Focal Point -toiminnan
toiminnan perusajatuksista on EFSAsta tulevan tiedon välittäminen
eri alojen
j kansallisille asiantuntijoille,
j , sekä kansalaisille ja
j sidosryhmille.
y
Evira tiedottaa internetsivuillaan EFSAan liittyvistä ajankohtaisista asioista ja
lausunnoista. Monissa uutisissa on kuvattu myös
y lausunnon merkitystä
y Suomelle.
Lisäksi Focal Point –sivuilla on neuvoa-antavan ryhmän (Advisory Forum) ja Focal
Point -kokousten
kokousten asialistat,
asialistat pöytäkirjat sekä kokouksiin osallistuneiden
matkakertomukset. Sivuilta löytyy
y yy tietoa myös
y Focal Pointin jjärjestämistä
j
seminaareista.
seminaareista
Lue lisää: www.evira.fi
Ryhdy
y y kansainväliseksi asiantuntijaksi
j
EFSAn tieteelliseen työskentelyyn osallistuu myös ulkopuolisia asiantuntijoita eri
maiden organisaatioista,
organisaatioista yliopistoista ja tutkimuslaitoksista
tutkimuslaitoksista.
EFSA kerää tietokantaa elintarviketurvallisuuden asiantuntijoista ympäri maailman.
maailman
EFSAn toimialaan liittyvillä aloilla toimivien asiantuntijoiden toivotaan hakeutuvan
tietokannan jjäseniksi. Vuoden 2010 alussa tietokannassa oli yli
y 2 000 asiantuntijaa.
j
Asiantuntijatietokantaan haetaan asiantuntijoita aloilta,
aloilta jotka liittyvät suoraan tai
välillisesti elintarvikkeiden turvallisuuteen,
turvallisuuteen mukaan lukien eläinten terveys ja
h i i ti
hyvinvointi.
Tietokantaan tarvitaan lisää asiantuntijoita erityisesti seuraavilta osaamisalueilta:
 altistuksen arviointi
 epidemiologia
 GMO
 kasvinterveys
k i t
y
 matemaattinen mallinnus
 tilastotieteet
 toksikologia
 uudet teknologiat (esim.
(esim nanoteknologia
nanoteknologia, kloonaus)

Kun EFSA tarvitsee tietyn alan asiantuntijaa,
asiantuntijaa se hakee tietokannasta parhaiten
sopivat.
p
Heiltä kysytään
y y
kiinnostusta ja
j mahdollisuutta osallistua tarjottuun
j
tehtävään.
EFSA voi kutsua asiantuntijan joko ad hoc –periaatteella osallistumaan yhteen
kokoukseen tai pidempiaikaiseen tehtävään.
tehtävään EFSA maksaa kutsutun asiantuntijan
matkat,, ylläpidon
y p
ja
j korvauksen työstä.
y
Lisätietoja ja sähköinen hakemuslomake löytyvät EFSAn internetsivuilta:
www.efsa.europa.eu/
p

EFSAn yhteistyöorganisaatioksi
EFSA hhyväksyy
äk virallisesti
i lli ti jä
jäsenvaltioiden
lti id nimeämät
i ä ät yhteistyöorganisaatiot,
ht i t ö
i ti t jjotka
tk
avustavat EFSAa sen tehtävissä joko yksittäin tai verkostona. EFSA voi pyytää
näitä organisaatioita avustamaan tieteellisiin lausuntoihin liittyvissä
valmistelutöissä,
l i t l töi ä tieteellisissä
ti t lli i ä ja
j teknisissä
t k i i ä tukitehtävissä,
t kit htä i ä erityisesti
it i ti riskien
i ki
tunnistamiseen ja riskeille altistumiseen liittyvissä tiedonkeruussa ja
analysoinnissa riskinarvioinnissa,
analysoinnissa,
riskinarvioinnissa tai kehittymässä olevien riskien tunnistamisessa.
tunnistamisessa
O
Osaan
näistä
äi tä ttehtävistä
htä i tä EFSA myöntää
ö tää rahoitusta,
h it t jota
j t vain
i yhteistyöorganisaatiot
ht i t ö
i ti t
voivat hakea.
EFSAlla on jä
EFSAll
jäsenmaissa
i
tällä hetkellä
h tk llä yhteensä
ht
ä noin
i 400 yhteistyöorganisaatiota.
ht i t ö
i ti t
Suomesta on kymmenen yhteistyöorganisaatiota EY
EY-lainsäädännössä
lainsäädännössä
määritellyssä ns
ns. Artikla 36 luettelossa:
 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
 Helsingin yliopisto
- Eläinlääketieteellinen
Eläi lääk ti t lli
tiedekunta
ti d k t
- Elintarvike
Elintarvike- ja ympäristötieteen laitos
 Kuopion yliopisto
- Biotieteiden
Bi ti t id llaitos
it
 Maa
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT
 Suomen ympäristökeskus SYKE
 Säteilyturvakeskus
Sät il t
k k STUK
 Aalto-yliopisto
Aalto yliopisto
- Biotekniikan ja kemian tekniikan laitos
 Terveyden
T
d jja hhyvinvoinninlaitos
i i i l it THL
 Turun yliopisto
- Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus FFF
Luetteloa yhteistyöorganisaatioista päivitetään säännöllisesti. Yhteistyö
Yhteistyöorganisaatioksi on mahdollisuus hakea erikseen ilmoitettavina hakuaikoina.
hakuaikoina
H kij t voivat
Hakijat
i t myös
ö ililmaista
i t kii
kiinnostuksensa
t k
ennen varsinaista
i i t hhakua
k
rekisteröitymällä ja täyttämällä organisaationsa tiedot kyselylomakkeeseen, joka
löytyy EFSAn internetsivuilta: www.efsa.europa.eu/art36/registration
www efsa europa eu/art36/registration

Lisätietoja
Li
äti t j
Yksikönjohtaja Kirsti Savela puh
puh. 020 77 24020
24020, 050 4395 220
T tkij Focal
Tutkija,
F l Point
P i t koordinaattori
k di tt i Kirsi-Maarit
Ki i M it Siekkinen
Si kki
puh 020 77 24030
puh.
24030, 040 4893 376
Tiedottaja Pia Vikman-Roslin
Vikman Roslin puh
puh. 020 77 24011
24011, 0400 951 937
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Mustialankatu 3, 00790 Helsinki
s posti: efsafocalpoint@evira.fi
s-posti:
efsafocalpoint@evira fi
Internetosoite: www.evira.fi

