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Kolmannessa Focal Point (FP) –kokouksessa 
käsiteltiin jäsenmaiden FP -toiminnan ja talouden 
raportointia, syyskuun aikana jäsenmaiden uusien 
organisaatioiden hakuprosessia artikla 36 listalle sekä 
tiedonvaihtoon avattua alustaa (Information Exhange 
Plattform). Päivitettiin tiedot asiantuntijatietokannan 
tilanteesta sekä kuultiin uuden yksikön ”Emerging 
Risks” esittäytyminen. EFSA kertoi myös palautetta 
kyselyistä, jotka koskivat jäsenmaiden riskinarvioinnin 
harmonisointia, sikaruttoa ja ruoankäyttötietojen 
keräämisestä.  

 
Raporttiin liitetään lyhyt kuvaus ja esimerkki siitä, miten tehtävien toteuttamien on 
onnistunut, palaute jne. Raportti pitää lähettää EFSAan 1.10. mennessä ja loppuvuoden 
menot arvioidaan talousselvitykseen. Raportointi ja sen yksityiskohdat ja raportoinnin laatu 
herättivät vilkasta keskustelua. Uudesta sopimuksesta vuodelle 2009 päätetään marraskuun 
Advisory Forum –kokouksessa.   
 
Focal Point kokoaa art. 36 listalle hakevien uusien organisaatioiden hakulomakkeet. 
Hakemukset pitää palauttaa EFSAan 30.9. mennessä EU-edustuston kautta, jonka jälkeen 
Management Board hyväksyy uudet organisaatiot. Keskustelua herätti hakuprosessin kesto 
ja byrokraattisuus sekä edustuston mukanaolo. EFSAn edustaja ilmoitti että edustusto 
vastaa prosessista virallisesti, koska art. 36 organisaatioille suunnataan taloudellista tukea. 
EFSA ilmoitti myös, että prosessiin liittyvä palaute tulee jäsenmaiden EU-edustustoon, jonka 
vastuulla on ilmoittaa palaute eteenpäin kyseisille organisaatioille.  
 
Suomesta art.36 listalla on tällä hetkellä seitsemän organisaatiota. Asiaan liittyvää tietoa: 
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_article_36_cooperation.htm 
Uusia hakulomakkeita odotetaan Suomessa kolmelta - neljältä laitokselta. Jos hakijana on 
koko yliopisto, tulee selkeästi ilmoittaa kontaktihenkilö ja tiedekunta, laitos tai osasto, joka 
on vastuussa elintarviketurvallisuuteen liittyvästä tutkimuksesta ja/tai riskinarvioinnista. 
Jäsenenä voi olla myös yliopiston laitos tai tiedekunta.  
 
EFSAlla on 1014 hakemusta, josta 425 on käsitelty. Eri maiden tietokannassa olevien 
asiantuntijoiden määrät ilmoitetaan myöhemmin, kun hakemukset on saatu käsiteltyä. 
Kokouksessa esitettiin tietokantaan hakijoiden määrät osuuksina ja eniten asiantuntijoita oli 
hakenut UKsta, Italiasta, Saksasta ja NLsta. Suomesta on hakijoita yhtä paljon kuin 
Ranskasta. Myös EUn ulkopuolelta oli lähetty hakemuksia, eniten hakijoita oli USAsta, 
Australiasta ja Kanadasta. SAFEFOOD –tietokannan asiantuntijoille on myös lähetetty s-
posti liittymisestä tietokantaan ja 400 jäseneltä odotetaan vastauksia lokakuun loppuun 
mennessä. Lisäksi tieteellisten toimikuntien, paneelien ja Ad Hoc -työryhmien jäseniä on 
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pyydetty liittymään ja vastauksia odotetaan syyskuun loppuun mennessä. Tietokanta on 
avoin myös teollisuudessa toimiville asiantuntijoille. Monet jäsenmaat ovat mainostaneet 
tietokantaan liittymisestä erillisillä tiedotteilla ja nettisivumainoksilla. Suomen FP -sivuilla on 
myös linkki, jonka kautta voi ilmoittautua EFSAn asiantuntijatietokantaan. 
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/organisaatio/focal_point-toiminta/ 
 
Emerging Risk Unit’in johtaja Ralf Reintjens esitteli yksikkönsä uutta toimintaa. EMRISK- 
yksikön tarkoitus on toimia EFSAn paneelien ja ESCO- ja WGn kanssa kiinteässä 
yhteistyössä ja tehdä yhteistyötä muiden eurooppalaisten sisarlaitosten ja yksiköiden (mm. 
ECDC, IARC) kanssa sekä jatkaa Rapid Alarm –systeemin (RASFF) ylläpitämistä ja sen 
aineiston analysointia. EMRISK aikoo ensin arvioida ja priorisoida indikaattoreita uusista 
riskeistä, selvittää tietolähteitä ja kehittää IT -työkalu tiedon analysointia varten sekä 
kehittää sähköinen media monitorointisysteemi (EMM) uusien riskien tiedottamiseen 
(esimerkkinä EMM in JRC). 
 
Yhteenvetoraportti riskinarvioinnin harmonisointikyselystä valmistuu 23.10. mennessä. 18 
maata on ilmoittanut tekevänsä riskinarviointia, 8 maassa on jonkinlainen ohjeistus 
riskinarviointien tekemiseen. Kasvinterveyteen liittyvä riskiarviointi tehdään useimmissa 
maissa erillään päälaitoksesta. Riskinarvioinnin harmonisoinnista sekä yhteisestä EFSAn 
riskinarviointimenetelmästä tullaan keskustelemaan Advisory Forumissa ja ESCO – työ-
ryhmässä. 
 
EFSA sai vastaukset Classical Swine Fever –kyselyyn 20 maasta. Tietoja tullaan 
käyttämään kahden asiantuntijalausunnon valmisteluun. Saksasta on tullut jäsenmaille 
Animal Health –paneelin kautta pyyntö käyttää aineistoa myös Saksassa. 
 
Ruoankäyttötietojen aineistojen keräämiseen on tehty sopimuksia (14 kpl) EFSAn ja 
jäsenmaiden tutkimuslaitosten ja virastojen kanssa. Suomesta kyseinen taho on 
Kansanterveyslaitos, jonka ilmoittamisesta EFSA odottaa Suomen EU-edustuston virallista 
vahvistusta.       

 
EFSAn julkaisujen ja pari kertaa vuodessa ilmestyvien kokoomajulkaisujen (supplement) 
tieteellistä tasoa halutaan nostaa mm. pyytämällä tutkijoilta artikkeleita julkaistavaksi. 
Yksittäisten asiantuntijoiden nimet tullaan julkaisemaan asiantuntijalausunnoissa (corporate 
authorship), tieteellisissä kannanotoissa, EFSA -julkaisujen artikkeleissa ja sarjoissa. 
Viestintäryhmä esitteli uusia EFSA in Focus Animal, Plant ja Food -julkaisuja, joiden 
tarkoitus on keskittyä kunkin aihealueen ajankohtaisiin ja taustoittaviin asioihin. Julkaisut on 
tarkoitettu lähinnä riskinhallitsijoille, ministeriöihin sekä muille viranomaisille ja sidosryhmille.   
 
 


