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Unkarin elintarviketurvallisuusviraston (HFSO www.mebih.hu) pääjohtaja Mária Szeitzné 
Szabó avasi kokouksen, jossa käsiteltiin mm. asiantuntijatietokannan tilannetta, EFSAn 
yhteistyöorganisaatioverkostoa sekä Focal Point -toiminnasta raportointia. Kokouksessa 
käytiin läpi myös Focal Point kokouksiin liittyvää kyselyä sekä keskusteltiin kokousten 
tulevaisuudesta. Kokouksessa esiteltiin myös mahdollisille uusille jäsenmaille järjestettyjä 
kiertokäyntejä, joissa Ranska ja Espanja olivat toimineet isäntämaina. Norja osallistui 
ensimmäistä kertaa kokoukseen Focal Point statuksella (ennen tarkkailijan roolissa).  
 
EFSAn asiantuntijatietokannan (EDB) tilanne 
Kokouksessa Sérgio Potier Rodeia esitteli tietokannan tilannetta. Tietokantaan on syyskuun alkuun 
mennessä ilmoittautunut 2 810 asiantuntijaa (Suomesta 56), joiden hakemuksista EFSA on tähän 
mennessä hyväksynyt reilut 80 %. Maiden väkilukuun suhteutettuna parhaiten tietokannassa ovat 
edustettuna: Italia, UK, Saksa, Ranska, Alankomaat ja Tanska. Focal Pointteja kannustettiin 
hyödyntämään asiantuntijapankkia kansallisesti mm. omiin asiantuntijahakuihinsa, mistä aiheesta 
Alankomaiden edustaja piti kokouksessa esityksen.  
 
UKn edustaja kertoi, että he ovat perustamassa omaa asiantuntijapankkia yhteiskuntatieteiden 
alueelta (social science), koska he näkevät sen tulevaisuudessa olevan varsin tärkeässä roolissa 
mm. riskinarviointeja tehtäessä.   
Vuonna 2009 toteutettu käyttäjäkysely on suunniteltu uusittavan ensi vuonna.  
Focal Pointtien toivottiin edelleen jatkavan jäsenmaiden asiantuntijoiden aktivointia tietokantaan. 
Tietokantaan voi siis edelleen ilmoittautua. Aiheesta lisää kansallisilla Focal Point –sivuilla: 
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/esittely/toiminta/efsan_focal_point-toiminta /(Ryhdy kansainväliseksi 
asiatuntijaksi).  
 
Keskustelua EFSAn yhteistyöorganisaatioverkoston (artikla 36 lista) kehittämisestä  
Kokouksessa Ilias Papatryfon kävi läpi EFSAn yhteistyöorganisaatioihin liittyviä asioita sekä herätti 
keskustelua verkoston kehittämisestä. Artika 36 listalla on tällä hetkellä yhteensä 372 
organisaatiota. EFSAn viime vuonna toteuttaman arviointiraportin (joka oli suunnattu EFSAn 
apurahahauissa ja toimeksiantotarjouskilpailuissa menestyneille sekä EFSAn henkilöstölle) mukaan 
artikla 36 listan organisaatioille rajattuja apurahoja hakee valitettavasti vain osa organisaatioista.  
 
Kokouksessa herätettiin keskustelua kuinka jäsenmaiden osallistumista hakuihin ja itse 
hakuprosessia voitaisiin parantaa. EFSA on nyt pyrkinyt avaamaan suurempia (vähintään 60 000 
€/hanke) ja pitkäkestoisempia hankkeita. Lisäksi hakuajankohtaan ja haun pituuteen on pyritty 
kiinnittämään huomiota; tänä vuonna apurahat ovat olleet auki keskimäärin 65 päivää ja kesäaikaan 
80 päivää. EFSA lupasi myös tulevaisuudessa lisätä hakuihin liittyvää ohjeistusta sekä päivittää 
sivuilleen listan useimmin kysytyistä kysymyksistä vastauksineen (FAQ). Myös mahdolliset ”kick off” 
-kokoukset aiheesta jäsenmaiden kanssa ovat mahdollisia.  
 

http://www.efsa.europa.eu/
http://www.mebih.hu/
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/esittely/toiminta/efsan_focal_point-toiminta%20/


2(3)
 

Ruotsin edustaja piti esityksen heillä järjestetystä ”kick off” seminaarista. (Suomessa vastaavanlaisia 
tilaisuuksia on järjestetty vuosina 2009 ja 2010). Ruotsalaisten mukaan hankkeiden tavoitteissa ei 
kannata olla liian kunnianhimoinen, myös hyvät yhteydet EFSAan ja oman maan ammattitaitoiseen 
taloushallintoon helpottivat hankkeiden läpi viemistä. He neuvoivat myös kutsumaan EFSAn 
mukaan hankkeiden kokouksiin. Ongelmana he näkivät mm. tiukassa aikataulussa pysymisen ja 
tulosten julkaisuun liittyvät asiat (EFSA ”omistaa” tuloksista julkaistun raportin). Ruotsissa (samoin 
kuin meillä Suomessa) Focal Point järjestää kerran vuodessa kansallisen kokouksen maansa artikla 
36 organisaatioiden kanssa.  
 
Kokouksessa kuultiin myös, ettei hakuajankohtaa uusille listalle haluaville organisaatioille ole 
päätetty; eikä ehkä mitään virallista hakua olekaan tulossakaan. Kokouksessa keskusteltiin jälleen 
mahdollisuudesta ”avata haku”, kun riittävän monta uutta hakemusta on ”jonossa”. Uudet artikla 36 
listalle haluavat organisaatiot voivat rekisteröitymällä käyttäjiksi täyttää kyselylomakkeen Art-36 
DATABASEssa www.efsa.europa.eu/art36/registration ja jäädä ”jonoon” odottamaan.  
 
Kommentteja ja kehittämisehdotuksia artikla 36 asioista on mahdollista jättää SCO -yksikölle 
31.10.2010 asti.  
 
Focal Point kokousten kehittäminen 
Focal Point kokouksiin osallistuneet vastasivat edellisen kokoukseen jälkeen EFSAn kyselyyn 
kokouksiin ja niiden kehittämiseen liittyen. Kaikki 30 maata vastasivat kyselyyn. Kerstin Gross-
Helmert kävi kokouksessa läpi kyselyn tuloksia ja annettua palautetta. Tulosten mukaan kaikki 
vastaajat olivat tyytyväisiä kokousten valmisteluun, organisointiin ja seurantaan. Ja lähes kaikki 
olivat tyytyväisiä kokousajankohtiin, kokousten pitopaikkoihin ja kokousten pituuteen. Suuriosa oli 
myös tyytyväisiä asialistalla olevien asioiden määrään ja itse aiheisiin. Osa vastaajista kuitenkin 
toivoi, että lisää aikaa käytettäisiin maiden väliseen tiedonvaihtoon ja kokemuksiin itse käytännön 
töistä.  
 
Edellä mainittuun liittyen esittelin kokouksessa Eviran tiedepäivillä (15.9) esillä ollutta posteria 
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/esittely/toiminta/efsan_focal_point-toiminta/seminaarit/ yhtenä 
esimerkkinä siitä kuinka Focal Point –toimintaan liittyviä asioita voi tuoda esille kansallisesti. 
Keskustelua käytiin myös vilkkaasti mitä kokouksilta haluttaisiin tulevaisuudessa.  
 
Aiheeseen liittyviä kommentteja ja ehdotuksia on mahdollista lähettää SCO -yksikölle s-postitse.  
 
Focal Point -raportti 2010 
Focal Pointit raportoivat aikaisempien vuosien tapaan vuoden 2010 aikana suoritettuja tehtäviä ja 
niihin käytettyjä resursseja. Resurssienkäyttö ilmoitetaan edellisten vuosien tapaan kahdessa 
erässä; sopimuksen allekirjoituspäivästä 31.10.2010 asti (Suomen sopimuksen allekirjoituspäivä 
11.1.2010) ja budjetti resurssienkäytölle vuoden loppuun asti. Tehtävät raportoidaan puolestaan 
koko vuoden osalta. Raportit toimitetaan EFSAlle 15.11 mennessä.  
 
Kokouksen jälkeen pidetyssä tilaisuudessa osa jäsenmaiden edustajista (Suomi mukaan lukien) 
kokoontui keskustelemaan EFSAn kanssa vielä raportoinnista.  
 
Muut asiat 

 Sveitsin edustaja piti lyhyen esityksen datan luottamuksellisuudesta ja esitti EFSAlle 
kysymyksen miten jäsenmaiden sille toimittaman datan luottamuksellisuus säilytetään. 
Aiheeseen päätettiin palata seuraavassa kokouksessa johon pyydetään DATEX -yksikön 
johtaja puhumaan asiasta. Myös Medium term planning siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan 
kokoukseen.  

 Alankomaassa VWA (Food and Consumer Product Safety Authority), AID (General 
Inspection Service) ja PD (Plant Protection Service) yhdistyvät vuoden 2012 alussa uudeksi 
organisaatioksi   

 Lisätietoja Norjan statuksen muuttumisesta löytyy mm. Norjan kansallisista Focal Point -
sivuilta: http://www.vkm.no/efsas-kontaktpunkt 

 Eurobarometrin tulokset julkaistaan lähitulevaisuudessa 

http://www.efsa.europa.eu/art36/registration
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/esittely/toiminta/efsan_focal_point-toiminta/seminaarit/
http://www.vkm.no/efsas-kontaktpunkt
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 EFSA julkaisee pian sivuillaan videon riskinarvioinnista (Risk Assessment workflow). Linkki 

sivuun tullaan lisäämään kansallisille Focal Point –sivuille  
 Saksan edustaja esitteli EU –Almanakan tilannetta. Almanakan toinen painos julkaistaneen 

ensi vuoden alussa. Kolmas painos vuonna 2013, neljäs 2016 ja viides 2019   
 Kerstin Gross-Helmert esitteli erilaisten virtuaalikokousten (tele- web- ja videokokoukset) 

etuja ja rajoituksia. EFSAn IEP työryhmä (johon myös allekirjoittanut kuuluu) piti 
telekokouksen positiivisin kokemuksin joista innostuneena kokouksessa keskusteltiin 
mahdollisuudesta pitää tulevaisuudessa myös telekokouksia  

 Kreikan edustaja informoi 22.10.2010 Ateenassa pidettävästä kongressista ”Scientific 
challenges and directions for policy making in nutrition” 

 EFSAn seuraava kollokvio, joka käsittelee kehittymässä olevia riskejä (emerging risks) 
järjestetään 12-13.10.http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/colloque101012.htm  

   
Seuraavat Focal Point –kokoukset  

 10th 2-3.2011 Wien (Itävalta)  
 11th 11-12.5.2011  Kööpenhamina (Tanska)  
 12th 5-6.10.2011 Varsova (Puola) 

 
JAKELU: Eviran jory, K.Savela, M.Aho/MMM, S.Turunen/Suomen Kuluttajaliitto 

http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/colloque101012.htm

