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Kokoukset: 1) 36th Meeting of the Focal Point network 
 2) Joint Advisory Forum – Focal Point - EU FORA Workshop 
 3) Article 36 Focal Point Task Force meeting 
Paikka:  EFSAn päärakennus, Parma (Italia)  
Aika:  17‒18.9 ja 21.9.2018  
Osallistuja:  Kirsi-Maarit Siekkinen, Evira. Kokoukseen 2 osallistui myös Matti Aho Evirasta. 
 
1) 36th Meeting of the Focal Point (FP) network (17.9 2018) 
 
Järjestyksessään 36. FP -kokous järjestettiin Parmassa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Gisele Gizzi 
EFSAsta. Kokous kesti poikkeuksellisesti vain puolipäivää ja siitä poissa olivat DK, LU ja MT. Uusia jäseniä 
kokoukseen osallistui viidestä maasta (HR, EL, ES, KV ja NL). 
   Kokouksessa FPlle kerrottiin AFn hyväksyneen omalta osaltaan uusien FP -sopimuksien sisällön. Mm. FIn 
toive FP rahoituksen pysymisestä entisellä tasollaan ei tuottanut toivottua tulosta, vaan rahoitustamme tullaan 
leikkaamaan lähes 15 %.  
   Viime kokouksessa FPt esittivät EFSAlle toivomuksen päästä mukaan taas mediaseurantaraporttien 
jakelulistalle. EFSA kertoi, ettei se tule jakamaan em. raportteja FPlle, mutta lupasi, että EFSAn 
viestintäaktiviteetit ovat jatkuvasti FP -kokousten agendalla, jolloin voidaan kertoa myös mediassa esillä 
olleista aiheista.   
   FP -verkoston 10 -vuotisjuhlavuoden kunniaksi laadittu dokumentti verkoston merkittävimmistä 
merkkipaaluista ja saavutuksista (2008‒2018) julkaistaan sekä EFSAn että kansallisilla FP -sivuilla seuraavan 
FP -kokouksen (3‒4.10) yhteydessä.  
 
Seuraavaksi kokouksessa perehdyttiin uusiin tehtäviin, jotka alkavat uusien sopimusten mukaisesti vuonna 
2019. Uudet tehtävät ovat tukityyppisiä ja ne liittyvät datankeräykseen ja tuotehyväksyntähakemuksiin. EFSAn 
asiantuntijat kuvasivat tehtävien toimintaympäristön, jonka jälkeen niistä keskusteltiin lyhyesti.    
 
Tuotehyväksyntään liittyviä tukitehtäviä käsiteltiin myös pienryhmissä. FIn kanssa samassa ryhmässä 
työskentelivät: CY, EE, EL, IE ja SI. Ryhmässämme syvennyimme siihen miten SME -yrityksiä voitaisiin auttaa 
tuotehyväksyntähakemustan kanssa. Ryhmämme ehdotti, että EFSA laatisi erityisesti SME -yrityksille 
suunnatun selkokielisen oheistuksen hakemuksien tekoon (ja kääntäisi sen pähkinänkuoressa kaikille EU -
kielille). EFSA voisi myös julkaista sivuillaan SMEille suunnatun kysymys-vastauspaketin. FPt voisivat 
puolestaan auttaa EFSAa lisäämällä kansallisille FP -sivuilleen relevantteja linkkejä, jotka auttaisivat yrityksiä 
löytämään tarvitsemansa tiedon lähteelle. (FIn kansallisilta FP -sivuilta löytyy jo nyt EFSAn sähköiselle 
asiakaspalvelulle omistettu alasivu, joka keskittyy tuotehyväksyntähakemuksiin).  
 
Datankeräysesityksessä erityishuomiota saivat eläintautitietojen keräyshanke SIGMA ja avoin data, jonka 
yhteydessä FPja kannustettiin tutustumaan Euroopan dataportaaliin, joka haravoi metadataa kansallisista, 
alueellisista, paikallisista tai toimialakohtaisista avoimista tietoportaaleista. Ne kattavat 28 EU:n jäsenvaltiota, 
Euroopan talousalueen, EU:n naapuruuspolitiikan piirissä olevan maat sekä Sveitsin. 
   SIGMAn osalta jäsenvaltioita on jo lähestytty CVOn ja EFSAn AHAW -verkoston edustajan (Evira/ Heidi 
Rossow) kautta. Hankkeeseen osallistuminen on vapaaehtoista. Mukaan ovat tähän mennessä lähteneet (ts. 
ovat toimittaneet hankkeelle tietoja) 11 jäsenvaltiota sekä IS. Lisää vapaaehtoisia jäsenvaltioita toivottiin 
mukaan. 
 
Dataan liittyen FPien toivotaan alkuvaiheessa ylläpitävän ajantasaista kansallista listaa datankeräykseen 
liittyvistä henkilöistä.  
 
Muut asiat:  
• EL kertoi järjestävänsä yhteistyössä EFSAn kanssa kansainvälisen työpajan ”Evaluating the risk from the 
presence of Listeria monocytogenes in ready-to-eat meat products” 14‒15.2.2019 Ateenassa. FIstä puhujaksi 
on kutsuttu Pirkko Tuominen Eviran Riskinarvioinnin tutkimusyksiköstä.  
• EFSA järjestää työpajan ”In vitro comparative metabolism studies in regulatory pesticide risk assessment” 
15‒16.11.2018 Parmassa.  
 
 

http://www.efsa.europa.eu/en/applicationshelpdesk
http://www.efsa.europa.eu/en/applicationshelpdesk
https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/esittely/toiminta/efsan-focal-point-toiminta/efsan-sahkoinen-asiakaspalvelu/
https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1428
https://www.europeandataportal.eu/data/en/organization
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/181115-0
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2) Joint Advisory Forum (AF) – Focal Point - EU FORA Workshop (18.9 2018) 
 

AFn ja FPien järjestyksessään toinen yhteistilaisuus järjestettiin Parmassa. Myös tämä tapahtuma kesti 

poikkeuksellisesti vain puoli päivää. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Jeff Moon ja sen avasi Stef Bronzwaer 

EFSAsta. Varsinainen tapahtuma-agenda keskittyi EFSAn EU-FORA koulutus/vaihto-ohjelmaan ja sen 

valmistujaisjuhlallisuuksiin.  Tilaisuudessa kuultiin luonnollisesti useita juhlapuheita ja ohjelmasta valmistuneet 

kertoivat kokemuksiaan. Yhteydenpitoon toivottiin perustettavan alumniverkosto www-sivuineen. 

   Nicole Gollnick (BfR, DE) kertoi EU-FORA ohjelman hyödyistä ja haasteista isäntäorganisaation 

näkökulmasta.    
 
Tilaisuuden loppuun oli järjestetty paneelikeskustelu, jossa pohdittiin kuinka ohjelmasta saataisiin entistä 
houkuttelevampi ja miten valmistuneet integroitaisiin tehokkaasti riskinarviointiyhteisöön.   

 
Tilaisuus huipentui todistusten jakoon, jotka ohjelmasta valmistuneet saivat maidensa AFltä ja FPlta. 
Todistuksensa sai mm. slovenilainen Tomaz Langerholc, joka työskenteli ohjelman vaihtojakson Ruotsin 
Ruokavirastossa (Livsmedelsverket) EFSAn osittain rahoittamassa FIn (Evira) ja SEn (Livsmedelsverket) 
yhteishankeessa ”Risk ranking of chemical and microbiological hazards in foods”.  

 

EFSA avaa uudet EU-FORA -ohjelmahaut lokakuun puolivälissä, jolloin se hakee taas uusia koulutettavia ja 

isäntäorganisaatioita riskinarviointiin keskittyvään koulutus/vaihto-ohjelmaansa.  

   Koulutusohjelma on tarkoitettu lähinnä tutkijauraa aloitteleville ja vähän varttuneemmille tutkijoille. Uutuutena 

koulutettavien ei tarvitse enää olla peräisin EFSAn yhteistyöorganisaatioista.  Koulutus alkaa EFSAssa 

(Parmassa) kolmen viikon kurssilla. Tämän jälkeen koulutettavat siirtyvät omaan koulutuspaikkaansa, joka 

sijaitsee ohjelmaan osallistuvien Euroopan maiden isäntälaitoksissa. Koulutus sisältää vuoden aikana myös 

erillisiä EFSAn räätälöimiä kursseja (koulutusmoduuleita). 

Lisätietona ohjelmasta EFSA Journalissa julkaistu teksti: 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/e14111  

 

Lisätietoja myös s-postitse: EU-FORA@efsa.europe.eu 
 

 
EFSA järjesti tilaisuuden jälkeen (18─21.9) tiedekonferenssin "EFSA Conference 2018 – Science, Food, 
Society". Tästä on saatavilla erillinen matkaraportti.  
 
 
3) Article 36 Focal Point Task Force meeting (21.9 2018) 
 
EFSAn Artikla 36 listan uuden konseptin luomisen ympärille muodostettu työryhmä (Focal Point Task Force on 

Article 36) kokousti konferessin jälkeen EFSAssa. Kokouksessa jatkoimme työryhmätyötä uuden konseptin 

edistämiseksi. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kerstin Gross-Helmert EFSAsta. Paikalla olivat FI, NO, IT, 

DK ja EL. EFSAsta kokoukseen osallistui pj:n ohella myös Martina Kurisova, Filippo Conte ja Drago Marojevik 

ELn uusi edustaja osallistui kokoukseen puhelinyhteydellä.   

 

EFSAn Kerstin Gross-Helmert kävi läpi projektin tämän hetkisen tilanteen ja kertoi IT -työkalun hienosäädön 

olevan meneillään. Työkalu valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Itse kokouksessa käsiteltiin pääasiassa 

tulevien työpajojen ohjelmaa ja sen yksityiskohtaisia sisältöjä (FPlle järjestetään uudesta proseduurista ja IT -

työkalusta viisi alueellista työpajaa loppuvuoden aikana, jonka fasilitaattoreina työryhmäläiset; DK, FI, ES, NO 

ja IT toimivat, ks. kuva alla).  

  

https://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship
https://www.livsmedelsverket.se/en
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.e160813
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/e14111
https://conference.efsa.europa.eu/
https://conference.efsa.europa.eu/
http://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/scorg
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FI ehdotti, että IT työkaluun tehtäisiin niin yksityiskohtainen ohje, että työpajoissa voitaisiin keskittyä 

uudistukseen liittyvien muiden asioiden esittelyyn ja työpajalaisten esille tuomien mahdollisten 

ongelmatilanteiden, hankalien esimerkkitapausten ja kysymysten perusteelliseen vastaamiseen.  

   Sovittiin, että EFSA muokkaa työpajoihin ajateltuja dokumentteja vielä kokouksen jälkeen ja lähettää 

työpajakutsut.  

Kokouksessa käytiin läpi myös seuraavassa FP -kokouksessa pidettävän esityksen sisältöä (NO ja DK 

lupautuivat laatimaan esitysdiat ja pitämään esityksen).  

Jouduin lähtemään kotimatkalle jo kokouksen puolivälissä, mistä syystä sovimme jatkavamme työtä s-postien 

välityksellä.  

 

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


