
MATKARAPORTTI 
 1(2) 

 

 
   
Kirsti Savela 14.3.2008  
 
 

 
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 
Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI 
Puh. 020 77 2003 • Faksi 020 77 24350 
etunimi.sukunimi@evira.fi • www.evira.fi 

Livsmedelssäkerhetsverket Evira 
Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS 
Tel. 020 77 2003 • Fax 020 77 24350 
förnamn.efternamn@evira.fi • www.evira.fi 

Finnish Food Safety Authority Evira 
Mustialankatu 3, FI-00790 HELSINKI, Finland 
Tel. +358 20 77 2003 • Fax +358 20 77 24350 
firstname.lastname@evira.fi • www.evira.fi 

 

 
Kokous: 1st Meeting between Focal Points and EFSA  
Paikka: Grand Hotel de la Ville, Parma Italia 
Aika: 5.-6.3.2008  
Osallistuja: Kirsti Savela (Jaana Husu-Kallion sijainen) 
Lisätietoja: http://www.efsa.europa.eu 
 

EFSA oli kutsunut koolle jäsenvaltioiden edustajat 
keskustelemaan Focal Point -toiminnan (FP) 
aloittamisesta ja kuulemaan EFSAn ajatuksia 
toiminnan tavoitteista ja tehtävistä. Kokoukseen 
osallistui 26 eri jäsenvaltion edustajaa sekä Norjan, 
Sveitsin ja komission edustajat. Catherine Geslain-
Lanéelle avasi kokouksen kertomalla Focal Pointin 
tavoitteena olevan tukea Advisory Forumin jäsenen 
työtä, vahvistaa riskinarvioinnin harmonisointia, lisätä 
tiedonvaihtoa, verkostoida kansalliset asiantuntijat ja 
elintarviketurvallisuuden kanssa työtä tekevät tahot ja 
sidosryhmät. EFSAn eri osastojen johtajat (Riitta 
Maijala, Hubert Deluyker, Ann-Laure Gassin) 
esittäytyivät kertomalla osastojensa toiminnasta, ja 
Torben Nilsson kertoi EFSAn Advisory Forumin 
toiminnasta. Scientific Cooperation -yksikön johtaja 
Bernhard Berger toimii yksikkönsä kanssa FP-toiminnan 
vastuutahona EFSAssa. Hän kävi läpi Focal Point -
toiminnan tavoitteita, roolia ja tehtäviä, jotka ovat mm. 
varmistaa eritasoista tiedonvaihtoa jäsenmaan ja EFSAn 
välillä, välittää informaatiota jäsenmaan tieteellisestä 
toiminnasta ja riskinarvioinnista ja lisätä EFSAn 
näkyvyyttä jäsenmaassa.  

 
Jäsenmaiden kontaktihenkilöt esittäytyivät ja kertoivat oman maansa FP –toiminnasta 
tilanteesta. Jäsenmaissa toimintaa ei vielä ollut kovin paljon, vaan kaikki oli lähinnä 
suunnittelemassa toimintaansa. Useimmissa maissa oli valittu FP -kontaktihenkilö. Tältä 
kokoukselta odotettiin konkreettisia tuloksia ja ehdotuksia kansallisen toiminnan järjestämisestä. 
Muutamat maat olivat olleet jo aloitteellisia ja mm.NL oli perustanut s-postilistan ja kysellyt eri 
organisaatioilta tutkimushankkeista, jotka ovat EFSAn toiminnan kannalta kiinnostavia. SLO 
kertoi järjestäneensä kick off- tilaisuuden ja SP koonneensa s-postilistan ja newsletterin 
tiedottamaan EFSAn toiminnasta.  
 
SP Rodeia esitteli AF -jäsenten tueksi perustettavaa asiantuntijatietokantaa, josta voidaan 
asettaa ehdolle jäsenmaiden edustajia tieteelliseen komiteaan, paneeleihin, Advisory Forumiin, 
EFSAn tieteelliseen johtokuntaan ja muihin työryhmiin. Tähän mennessä työryhmä on kehittänyt 
hakulomaketta ja tiedonhakuympäristöä ja tarkentanut strategiaa, miten tietokantaa aiotaan 
täyttää. Tätä työtä varten EFSA pyytää jäsenmaiden FPta, AFia ja muita työryhmien jäseniä 
kokoamaan ja ylläpitämään 36 artiklan (Regulation EC2230/2004) mukaista luetteloa eri 
organisaatioiden asiantuntijoista. Seuraavassa AF –kokouksessa esitetään hyväksyttäväksi 
suunnitelma asiantuntijatietokannan perustamisesta ja FPn osuus sen toimeenpanijana.  
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SP Rodeia esitteli alustavan suunnitelman tietokannan sähköisistä lomakkeista, tietokannan 
rakenteesta ja hakusanajärjestelmästä. Yleiskeskustelun aikana kysyttiin, miten asiantuntijoille 
ilmoitetaan ehdolle asettamisesta tai, voiko olla ehdokkaana useassa paneelissa ja millä 
kriteereillä asiantuntijat valitaan. EFSA vastasi, että v. 2010 tulee mm. 8 eri paneelin 
asiantuntijahaku ja kriteerit ilmoitetaan hakuilmoituksessa. Asiantuntijana voi olla vain yhdessä 
paneelissa, mutta useassa eri työryhmissä voi olla jäsenenä. FP on tärkeässä roolissa siinä, että 
saadaan eri maasta mahdollisimman hyvät asiantuntijat valituksi eri paneeleihin. 

 
Irlannin edustaja AM Boland esitteli Safety Net –extranetin (https://safetynet.fsai.ie), jota pitää 
yllä Irlannin elintarviketurvallisuusvirasto (Food Safety Authority of Irland; FSAI). Extranetin 
kautta FSAI ja eri virastot, eri lautakuntien jäsenet ja 36 artiklan laitosten asiantuntijat pitävät 
yhteyttä toisiinsa. Extranet tarjoaa pääsyn erilaiseen tietoon (kokousasialistat, pöytäkirjat, 
keskustelufoorumi sekä internetlinkit). Jokaiselle käyttäjälle luodaan käyttäjäprofiili, jolla hänet 
hyväksytään extranetin käyttäjäksi. AM Boland esitteli muutamia FSAIn extranetin toimintoja.  

 
Ilias Papatryfon kertoi tämänhetkisen tilanteen artiklan 36 luettelossa olevista organisaatioista ja 
niiden päivityksistä, jotka koskivat vain teknisiä muutoksia (mm. nimimuutos). Uusia 
organisaatioita ei enää tässä vaiheessa hyväksytty listalle, vaan uusi haku tullaan julistamaan v. 
2008. FP toimii kansallisen luettelon ylläpitäjänä ja vastaa siinä tapahtuvien muutosten 
päivittämisestä ja toimittamisesta EFSAlle. EFSA tukee listalla olevien organisaatioiden 
tutkimusta vuosittain haettavilla rahoituksella, kun se liittyy riskinarviointihankkeisiin, datan 
keräämiseen, tieteellisiin lausuntoihin tai tulevien riskiaiheiden selvittämiseen tai kriisitilanteisiin. 
Vuonna 2008 on julistettu 26 eri aiheeseen liittyvää rahoitusta haettavaksi. 
 
Ryhmätöissä käsiteltiin EU-maiden eri organisaatioiden yhteistyön parantamista, tiedonvälitystä 
(internet) sekä tiedonvaihtoa ja sen edistämistä ja lisäämistä EFSAn ja jäsenmaiden välillä. 
Ryhmien yhteenvetona todettiin mm: 
 
FP pitää yllä asiantuntijaluetteloa ja sitä täydennetään sekä varmennetaan, että organisaatiot 
ovat jatkossakin kelpoisia toimimaan EFSAn toimintaan liittyvässä riskinarviointityössä. FP 
tiedottaa kansallisille organisaatioille asiantuntijahauista sekä toimittaa AF -jäsenen kautta 
EFSAlle asiantuntijoiden nimiä valittaessa jäseniä erilaisiin lautakuntiin ja työryhmiin. Lisäksi FP 
aloittaa konkreettisen työn tietokannan asiantuntijapankin perustamiseksi.  
 
Extranet toimii parhaiten tiedonvälittäjänä eri toimijoiden välillä liittyen rajattuihin aiheisiin. 
Extarnetin pitäisi olla järjestynyt jokaisessa jäsenmaassa mahdollisimman samankaltaisen 
periaatteen mukaan ja sen pitäisi olla käyttäjäystävällinen. EFSAlta pyydettiin ohjetta, miten ja 
mitä asioita extranet voisi sisältää. Sen joka kyttää extranettiä tietojen syöttämiseen ja sieltä 
ottamiseen, pitäisi olla rekisteröitynyt käyttäjä. Esim. teollisuus olisi pois suljettu, koska sillä on 
erilainen tarkoitus tiedon tuottamisessa kuin tieteellisillä yhteisöillä. EFSA toimisi 
päävastuullisena tiedontuottajana ja koordinoijana. 
 
Kokouksen lopuksi keskusteltiin FP –toimintaan saadun rahoituksen raportoinnista. 
Ensimmäinen puolivuosiraportti pitää toimittaa EFSAan 1.10.08 mennessä Bernhard Bergerille. 
Raportin tulee sisältää kuvaus tehtävistä, joita rahoituksella on satu aikaan, Erillisellä 
lomakkeella raportoidaan budjetin kustannusten toteuma. Puolivuosiraportointi käsitellään 
Advisory Forumin kokouksessa ja se päättää jatketaanko FP toimintaa vuonna 2009.  
 
Seuraavat Focal Point –kokoukset järjestetään 4-6.6. ja 10-11.10.2008. 


