
 MATKARAPORTTI 
  
 

 26.2 2018  
   
 

 

 

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 

Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI 

etunimi.sukunimi@evira.fi • www.evira.fi 

Livsmedelssäkerhetsverket Evira 

Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS 

förnamn.efternamn@evira.fi • www.evira.fi 

Finnish Food Safety Authority Evira 

Mustialankatu 3, FI-00790 HELSINKI, Finland 

firstname.lastname@evira.fi • www.evira.fi 

 

 
Kokous: 34th Meeting of the Focal Point network  
Paikka:  Jaarbeurs, Utrecht (Alankomaat) 
Aika:  8.2.2018  
Osallistuja:  Kirsi-Maarit Siekkinen, Evira 

 
Tiivistelmä 
Järjestyksessään 34. Focal Point (FP) -kokous järjestettiin Utrechtissa. Kokouksen puheenjohtajana 
toimi Jeff Moon EFSAsta. Kokouksesta poissa oli RO. Uusia jäseniä kokoukseen osallistui kolmesta 
maasta (BE, ME ja MK). 
   Kokouksessa käsiteltiin mm. EUn yhteiseen riskinarviointiagendaan kytkettyä tapahtumaa (RARA), 
FP -toiminnan tuloksia vuoden 2017 aktiviteeteista ja FP -sopimuksien uudistamista, sekä 
jäsenvaltioiden riskinarviointiaktiviteeteista koostettavaa tietopankkia (R4EU).  
   Lisäksi kuulimme esitykset EU-FORA -koulutusohjelman tilanteesta, epävarmuuden arvioinnista ja 
EFSAn mainebarometrin tuloksista. Tänä vuonna juhlitaan myös 10 vuotiasta FP -verkostoa. 
   Jäsenmaista ES esitteli kansallista nanoteknologiaverkostoaan, FR jakoi tietoa ANSESn 
toimintasuunnista ja asiantuntijahauista. UK kertoi järjestävänsä hepatiitti E -työpajan.  
   Kokouksessa kuultiin myös katsaus kahdesta Advisory Forumin (AF) viimeisimmästä kokouksesta.  
Kaikki kokouksessa pidetyt esitykset löytyvät EFSAn sivuilta. Katso ne tästä.  
 
 
Kokouksen kulku 
Jeff Moon kertoi EFSAn tekevän muutoksia organisaatiorakenteeseensa ja on järjestellyt COMCO -osaston 
tehtäviä uusiksi. FP -kokousten puheenjohtajana viimeiset 5 vuotta toiminut Moon kertoi siirtyvänsä 
vastaamaan EFSAn kansainvälisistä asioista (Global Cooperation) ja kokouksen olevan hänen osaltaan 
viimeinen FPien kanssa. Julia Finger ja Sergio Potier Rodeia jatkavat työskentelyä EU -yhteistyöasioiden 
parissa (EU cooperation).  
  
Julia Finger tarkensi EFSAn päivityspyyntöä, jossa pyydettiin jäsenvaltioita tarkistamaan lista niistä 
hallintoviranomaisista, joilla on toimivalta pyytää EFSAlta tieteellisiä lausuntoja. Asia liittyy Komission 
asetukseen 1304/2003. Päivitys pyydettiin hoitamaan AFn kautta 28.2 mennessä. (FIstä listalle MMM ja 
Evira). 
 
EFSAn EU-FORA -koulutus/vaihto-ohjelman koordinaattori Nicoline Le Gourierec päivitti videoyhteyden 
välityksellä ohjelman tilannetta. Uudet EU-FORA -ohjelmahaut ovat juuri sulkeutuneet ja EFSA on aloittanut 
sekä uusien koulutettavien että isäntäorganisaatioiden hakemusten käsittelyn.  
 
Hans Verhagen EFSAsta piti perusteellisen ja varsin kansantajuisen vierailijaluennon epävarmuudesta ja 
esitteli juuri valmistunutta EFSAn ohjeistoa sen arvioimisesta. Kokonaisarviossa pitää huomioida sekä vaihtelu 
että epävarmuus. Päätöksentekijän on puolestaan hyvä tietää lukuarvon lisäksi myös miten se (lukuarvo) 
vaihtelee ja kuinka epävarma se on. Parhaimmillaan se auttaa päättäjiä tekemään hyviä päätöksiä.  
 
EFSA ottaa ohjeiston käyttöön kaikissa riskinarviointipaneeleissa kesän aikana (myöhemmin myös 
tuotehyväksyntäarvioinneissa). Aiheen tiimoilta tullaan järjestämään koulutusta. Vaikutusten arviointi 
toteutettaneen vuoden 2021 tietämillä. Valmisteilla on myös ohjeisto epävarmuuden viestimisestä. EFSA on 
julkaissut sivuillaan myös kysymyksiä epävarmuudesta vastauksineen sekä videon ”Uncertainty? Don´t 
scientists know everything?”. 
 
Keskustelussa EFSAa kiiteltiin ohjeiston tekemisestä ja toivottiin koulutuksiin pääsevän myös jäsenmaiden 
asiantuntijoiden (esim. Art36 organisaatioista). NO mainitsi heidän tekevän parhaillaan omaa ohjeistustaan. 
Myös UK ja FR kertoivat työskentelevänsä asian tiimoilla.  
  

Edellisenä päivänä FPt osallistuivat EFSAn järjestämään EUn riskinarviointiagendaan kytkettyyn Risk 
Assessment Research Assembly (RARA) tilaisuuteen, joka oli integroitu FP -kokousajankohdan kanssa. 

https://www.anses.fr/fr/content/appel-%C3%A0-candidatures-d%C2%B4experts-scientifiques-pour-des-ces-et-des-gt-sur-les-risques-1
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/180208
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/171109
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180124-0
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/uncertainty-assessment?qt-quicktabs_field_collection=3
https://www.youtube.com/watch?v=ToPrATT-ISo
https://www.youtube.com/watch?v=ToPrATT-ISo
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/180207
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/180207
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Kokouksessa Stef Bronzwaer ja Marta Hugas EFSAsta sekä tapahtuman fasilitaattori Alisdair Wotherspoon 
(UK) kertasivat tilaisuuden päätapahtumat ja kyselivät palautetta tuoreeltaan.  

Tapahtuma kokosi yhteen toistasataa elintarviketurvallisuusalalla työskentelevää riskinarviointipainotteista 
tutkijaa, EU -tason tutkimusrahoittajien edustajaa ja/tai päätöksentekijää. EFSA on julkaissut AF jäsenten 
kanssa aiheeseen liittyvän julkilausuman. Tapahtumasta on kirjoitettu erillinen matkakertomus, joka on 
saatavissa allekirjoittaneelta. 
 
Aiheesta käytiin varsin vilkas keskustelu, jossa EFSAa kiiteltiin onnistuneesta ja oikeaan aikaan järjestetystä 
tapahtumasta. Lisäksi toivottiin, että tapahtuman vaikuttavuutta seurattaisiin (esim. mitä hankeideoille 
tapahtuu?). EFSAlta tiedusteltiin myös vaikuttavatko esillä olleet hankeideat sen omiin apuraharahoituksiin? 
Osa FPsta kertoi tilaisuudessa verkostoitumisen olleen helppoa (esim. DE, FI, EE), osa taasen jääneensä 
kaipaamaan hankeideoiden ympärille valmiiksi järjestettyjä pikkukokouksia. Esiin nostettiin myös 
maataloustutkimuksen pysyvän komitean (SCAR) työ, jossa on aloitettu tekemään kansallisia 
hankekartoituksia ruokajärjestelmän osalta; pilottimaina olleet FI, BE ja HU.  
 
EE nimesi ASFn asiaksi, jonka ympärillä maiden pitäisi työskennellä tiiviimmin. EFSA lupasi palata asiaan ja 
pyysi FPja jättämään itse tapahtumasta vielä kirjallista palautetta 23.2.mennessä. Bronzwaer totesi myös 
FPien voivan avustaa koordinointi-, tiedonvälitys- ja muissa yhteistoiminta-asioissa esim. auttamalla maidensa 
tutkimusryhmiä konsortioiden muodostamisessa. Uuteen FP -sopimukseen on tulossa ”yhteistyövaatimus” 
kansallisten EU -puiteohjelman kontaktihenkilöiden kanssa.  

 
Tänä vuonna on FP verkoston 10 -vuotisjuhlavuosi. Kerstin Gross-Helmert esitteli EFSAn tekemää 

dokumenttiehdotusta verkoston merkittävimmistä merkkipaaluista 2008‒2018, johon se toivoi vielä FPien 
kommentteja ja parannusehdotuksia. Pieniä juhlallisuuksia ja asiaan liittyvää viestintää järjestettäneen 
syyskuussa EFSA tiedekonferenssin yhteydessä.  
   
Sitten James Ramsay antoi tilannekatsauksen EFSAn viimeaikaisista viestintäaktiviteeteista; mm. 
arvostetussa tiedelehti Naturessa on julkaistu EFSAn pääjohtajan artikkeli ”Don’t attack science agencies for 
political gain”. Ramsay jatkoi esittelemällä EFSAn mainebarometrin tuloksia. Barometrin mukaan EFSA sai 
kaiken kaikkiaan aika positiivisen arvion +29 pistettä (arvosteluasteikko -100 ja +100 pisteen välillä). Parhaat 
arviot se sai tiedeyhteisöltä ja jäsenmaiden viranomaisilta (mukaan lukien AF). Huonoimmat ropsahtivat 
kansalaisjärjestöiltä (kuluttaja ja ympäristö). Barometri on tarkoitus uusia ensi vuonna.  
 
Lounaalla FPsta muodostettu työryhmä (FI, NO, DK, IT ja EL) kokoontui yhdessä EFSAlaisten kanssa 
kuulemaan Artikla 36 listan uudistukseen liittyvät viimekuulumiset. Työryhmä kokoustaa seuraavan kerran 

15‒16.3.2018 Parmassa.  
 
Sergio Potier Rodeia ja Drago Marojevic esittelivät tuloksia vuoden 2017 FP -toiminnasta. Viime vuonna 
FPt mm. vastasivat tai koordinoivat vastauksia 187 kyselyyn tai muuhun tietopyyntöön (vrt. vuosien 
2012─2016 keskiarvo 140), joista reilut 70 % tuli EFSAsta ja vajaat 30 % FPlta. FPt jakoivat maissaan myös 
mm. tietoa EFSAn rahanhauista, EFSAn ja jäsenmaiden järjestämistä riskinarviointikoulutuksista, sekä 
järjestivät maidensa EFSAn yhteistyöorganisaatioiden edustajille kokouksia, sekä organisoivat muita 
kansallisia ja kansainvälisiä tapahtumia. Lisäksi FPt edesauttoivat EFSAn osallistumisia kansallisiin 
tapahtumiinsa. Kaikki FPt vahvistivat myös kansallisia verkostojaan, 90 % koordinoi tiedonvälitystä EFSAn 
verkostojen ja AFn välillä, sekä lisäsivät maissaan EFSAn näkyvyyttä monin eri tavoin (kaikki mm. ylläpitävät 
kansallisia FP - sivuja, jotka toimivat tärkeinä informaatiokanavina EFSA -asioille).  
EFSA koostaa parhaillaan yhteisraporttia vuoden 2017 toiminnasta, joka perustuu eri maiden FPien sille 
laatimiin raportteihin.  

 
Seuraavaksi Sergio Potier Rodeia kertoi viimekuulumiset FP -toiminnan arvioinnista. Uusi nelivuotinen 

sopimusluonnos vuosille 2019‒2021 on valmisteilla. FPt toivoivat, että saisivat AFn ohella myös 
kommentoida sopimusluonnosta sen valmistuttua. Uudet sopimukset on tarkoitus allekirjoittaa joulukuussa.  
 
Jose Cortinas-Abrehantes EFSAsta esitteli R4EU -tietokannan uusia ominaisuuksia ja kertoi 
pilotointivaiheen alkaneen. FPja pyydettiin rekisteröitymään tietokantaan ja testaamaan sitä 15.3 asti. 
EFSAsta luvattiin parannella järjestelmää relevanttien kommenttien perusteella. Tietokannan pitäisi olla 
käyttövalmis joulukuussa 2018. Keskustelussa kysyttiin mm. voisiko tietokantaan lisätä myös tutkimusaihe-
ehdotuksia, jotta sitä voisi hyödyntää vielä paremmin yhteistyöaktiviteeteissa? EFSA ei heti osannut vastata, 
mutta lupasi palata asiaan.  
 
Kokouksen parasta antia olivat jälleen eloisat ja avoimet keskustelut esillä olleista asioista.  
 

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180206
https://scar-europe.org/
https://www.nature.com/articles/d41586-018-01071-9
https://www.nature.com/articles/d41586-018-01071-9
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Muut asiat 

 
• UK kertoi FSAn järjestävän hepatiitti E työpajan “Hepatitis E virus workshop in Policy and Science” (26‒27.3 
2018 Amsterdam, NL).  
 
• Muistutuksena: EFSA järjestää kansainvälisen tiedekonferenssin "EFSA Conference 2018 – Science, Food, 

Society" 18‒21.9.2018 Parmassa. Posteriabstraktit 2.4 mennessä! 

 
• EFSAn sivuilla on julkaistu edellisen kokouksen pöytäkirja ja kokouksessa pidetyt esitykset.  
 
 
Seuraavat kokoukset  

 35th 18–19.4.2018 NO (Oslo) 

 36th 3–4.10.2018 SK (Bratislava) 

 37th 5–6.12.2018 IT (Parma) 
 
 

 
 
 
JAKELU: Eviran jory, P. Tuominen, J. Husu-Kallio/MMM, T. Aaltonen/MMM  

https://conference.efsa.europa.eu/
https://conference.efsa.europa.eu/
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/171115

