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Kokous: 11th Meeting between Focal Points and EFSA  
Paikka: Veterinærinstituttet, Kööpenhamina (Tanska)  
Aika: 11─12.5.2011 
Osallistuja: Kirsi-Maarit Siekkinen 
Lisätietoja: www.efsa.europa.eu, http://www.vet.dtu.dk/English.aspx  
 
Sarjassaan yhdennessätoista Focal Point kokouksessa käsiteltiin mm. EFSAn uutta 
organisaatiota, EFSAn asiantuntijapankkiin laadittuja ohjeistoja ja EFSAn 
yhteistyöorganisaatioiden ns. artikla 36 listan hallintaan suunnitteilla olevaa ohjetta.  
UK esitteli yhteiskuntatieteiden vaikutusta FSAn (Food Standars Agency) töihin.  
Kokouksessa esiteltiin myös EFSAn tiedonkeräyksestä vastaavien yksikköjen toimintaa, 
johon liittyen kuultiin tanskalaisten esitykset ruoankäyttötietoihin ja zoonooseihin liittyvästä 
tiedon keräyksestä.   
 
EFSAn organisaatio uudistuu 
EFSA on aloittanut organisaationsa uudistamisen. Uusittu organisaatio aloittaa ensi vuoden alusta. 
Lisätietoja: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/corporate110502.htm. Uudistuksen myötä 
EFSAssa on avautunut useita työpaikkoja: http://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa/jobs.htm.  
 
EFSAn asiantuntijatietokantaa (EDB) on kehitetty 
Tietokantaa on edelleen kehitetty sähköisen hakulomakkeen ja hakutoimintojen osalta, johon liittyviä 
uusia ohjeistoja esiteltiin kokouksessa. Tänä vuonna on tarkoitus myös toteuttaa käyttäjäkysely 
tietokannasta.    
   Tietokanta on kasvanut edelleen (noin 1000 hakemusta/vuosi tahtia) ja siihen on ilmoittautunut 
tähän mennessä asiantuntijoita lähes 70 maasta. Suomesta tietokantaan on ilmoittautunut 60 
asiantuntijaa. Tietokantaan ilmoittautuneista kaikista asiantuntijoista 95 % on antanut tietonsa myös 
jäsenmaiden käyttöön.  
   Asiantuntijat voivat edelleen ilmoittautua tietokantaan; hakemuslomake löytyy EFSAn sivuilta: 
http://www.efsa.europa.eu/en/networks/expertdb.htm 
 
Artikla 36 listaan liittyvää ohjeistusta tekeillä 
EFSAssa laaditaan parhaillaan artikla 36 listaan liittyvää ohjeistoa. Jäsenmaita pyydettiin 
viivyttämään mahdollisten uusien organisaatioiden ehdottamista listalle kunnes ohjeisto on valmis. 
Ohjeiston on tarkoitus auttaa mm. Focal Pointteja artikla 36 listan ajan tasalla pitämisessä.   
   EFSA esittelee yhteistyöorganisaatioihin liittyviä asioita seuraavaksi Advisory Forumin 
kokouksessa.   
   EFSAsta pyydettiin jäsenmaita tarkastelemaan kansallisesti, että niiden GMO -asioihin 
perehtyneet organisaatiot olisivat artikla 36 listalla mukana.  
   Kokouksessa DKn edustaja esitteli maansa artikla 36 listan organisaatioita (4) ja niiden välistä 
yhteistyötä.  
   EFSA kannusti Focal Pointteja pyytämään maidensa organisaatioilta ilmoitusta Focal Pointille 
mikäli ne hakevat (tai ovat konsortiossa mukana hakemassa) EFSAlta rahoitusta. EFSA ei voi 
luottamuksellisista syistä antaa näitä tietoja suoraan Focal Pointeille. 
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Yhteiskuntatieteet 
UKn edustaja esitteli kokouksessa yhteiskuntatieteiden vaikutusta FSAn töihin. He ovat perustaneet  
aiheeseen keskittyvän yksikön jo vuonna 2007. Parhaillaan heillä on meneillään Oivan 
(http://www.oivahymy.fi/portal/fi/) kaltainen projekti ”Food Hygiene Rating Scheme”, jonka on 
tarkoitus valmistua 2014. UKn edustajan esitys on Focal Pointin kautta saatavilla.  
  
Vuoden 2011 Focal Point tehtävistä 
Raportti Focal Point toiminnasta 2010 on julkaistu ja se saatavissa EFSAn sivuilta: 
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/133e.htm. Raportissa esitetyt painopistealue-
ehdotukset tämän vuoden Focal Point tehtävistä on hyväksytty Advisory Foorumissa.   
   EFSA muistutti Focal Pointteja mahdollisuudesta lähettää kysymyksiä Focal Point -verkoston 
kautta muille maille (viime vuonna Focal Pointeille lähetetyistä kysymyksistä 25% tuli verkoston 
sisältä). Kysymysten tulee liittyä EFSAn toimialaan liittyvään riskinarviointiin. Esim. riskinhallintaan 
liittyvät kysymykset eivät kuulu verkoston kautta välitettäviin kysymyksiin (ongelmatilanteissa 
EFSAlta voi varmistaa kysymyksen sopivuuden).   
 
Käyttöoikeudet EFSAn tiedonvaihtojärjestelmään (IEP) laajenevat  
IEP työryhmätyön tuotoksena on valmistunut arviointiraportti järjestelmän käytettävyydestä ja 
hyödynnettävyydestä (http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/134e.htm). Advisrory Forum on 
hyväksynyt arviointiraportin ehdotuksen mukaisesti käyttöoikeuksien laajentamisen EFSAn 
yhteistyöorganisaatioiden edustajille, sekä EFSAn extranetin käyttäjille. 
   IEP tarjoaa siis jäsenvaltiolle ja EFSAlle työkalun, joilla ne voivat vaihtaa tietoja tehdyistä 
riskinarvioinneista. Se sisältää myös toimintasuunnitelmia ja muita maakohtaisia tietoja. Viime 
vuoden loppuun mennessä järjestelmässä on julkaistu yli 800 dokumenttia.  
 
Muut asiat 

 EFSA hakee uusia asiantuntijoita tiedekomiteaan ja -lautakuntiin seuraavaksi 
kolmivuotiskaudeksi.  Hakuaika on 31.3─31.5.2011. Lisätietoja: 
http://www.efsa.europa.eu/en/scpanels/memberscall2011.htm  Hakuilmoitus on julkaistu 
myös kansallisilla Focal Point sivuilla.  

 EFSA on julkaissut ohjeiston eläinten hyvinvointiin liittyvästä riskinarvioinnista, jota on 
mahdollista kommentoida 17.6.2011 asti. Ilmoitus kommentointimahdollisuudesta on 
julkaistu myös kansallisilla Focal Point -sivuilla: 
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/esittely/toiminta/efsan_focal_point-
toiminta/ajankohtaista_efsasta/ 

 HUn edustaja informoi 27.5.2022 Budapestissä pidettävästä kongressista ”Emerging risks in 
food safety: learn from the past, prepare for the future”. Ohjelma on saatavilla FPn kautta.  

 EFSA järjesti kriisiharjoituksen “Risks to public and animal health in the European Union 
posed by the contamination of the feed and food chain by a new Salmonella spp. 
Strain” 16.5.2011. Suomi ei osallistunut tällä kertaa harjoitukseen. 

 EFSAn pidemmän tähtäimen toimintasuunnitelmia kuvaavasta ns. Medium Term Planning 
raportista ”Scientific Cooperation between EFSA and Member States: Taking Stock and 
Looking Ahead” on julkaistu tiivistelmä EFSAn sivuilla: 
http://www.efsa.europa.eu/en/corporate/pub/mediumtermplanning.htm 

 Suomen Focal Point järjesti 23.5.2011 seminaarin suomalaisille EFSAn 
yhteistyöorganisaatioille. Lisätietoa kansallisilta FP -sivuilta: 
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/esittely/toiminta/efsan_focal_point-toiminta/seminaarit/ 

 
Seuraava Focal Point –kokous  

 12th 19-20.10.2011 Gdansk (Puola).   
 
JAKELU: Eviran jory, K.Savela, M.Aho/MMM, S.Turunen 
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