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Tiivistelmä    
41. FP -kokous järjestettiin Parmassa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Victoria Villamar EFSAsta. 
Kokoukseen osallistui uusia jäseniä MTlta ja CYlta. ITn varajäsen osallistui kokoukseen maan FPn 
ohella. Poissa kokouksesta olivat AL, AT, DE ja UK.   
   Kokous aloitettiin EFSAn pääjohtajan Bernhard Urlin puheella. Kokouksen päähuomio keskittyi 
uusiin lisätehtäviin. Kokouksessa käsiteltiin myös mm. FP-sopimusten uusimista, R4EU-tietokantaan 
vietyjä projekti-ideoita, EUFORA-riskinarviointikoulutusohjelman ja Artikla36-listan uudistuksien 
tilanteita.  
   Lisäksi kuulimme esitykset toksikologisesta riskinarvioinnista ja BTSF-riskinarviointikoulutuksista. 
Kokouksen lopuksi järjestettiin työpaja EFSAn viestintäkampanjoista sekä mietittiin kuinka FPt 
voisivat mainostaa EFSAa työ- tai harjoittelupaikkana kansallisille asiantuntijoilleen sekä avustaa 
EFSAa mehiläistarhaajille suunnatun kyselyn kanssa. Lisäksi harjoiteltiin FP-verkoston TEAMS -
yhteistyötilan käyttöä.   
   Jäsenmaista DE jakoi puhelinyhteyden välityksellä tietoa EU-almanakan WIKI 2020 versioista, sekä 
riskinhallintaa ja -arviointia käsittelevästä TAIEX-hankkeesta. IT informoi muuttaneensa 
terveysministeriöön. Myös HR on muuttanut; uusi sijoituspaikka on Kroatian maatalous- ja 
elintarvikevirasto (HAPIH).    
   Kaikki kokouksessa pidetyt esitykset löytyvät EFSAn sivuilta. Katso ne tästä.  
 
Ennen varsinaista FP -kokousta EFSA järjesti kaksipäiväisen työpajan, jossa se esitteli FPlle 
kaavailtuja uusia lisätehtäviä entisten oheen.  
 
 
1) 41st Focal Point (FP) meeting 
EFSAn kumppanuus- ja yhteistyöyksikön päällikkö Victoria Villamar avasi kokouksen, jonka jälkeen 
EFSAn pääjohtaja Bernhard Url toivotti FPt tervetulleiksi Parmaan ja piti tapansa mukaan hyvin innostavan 
puheen korostaen FPien tärkeyttä EFSAlle. EFSA valmistautuu seuraavan puolentoista vuoden aikana yleisen 
elintarvikelain täytäntöönpanoon, koskien yleisen elintarvikeasetuksen (EY) N:o 178/2002 muutosta (EU) 
2019/138, jolla tähdätään erityisesti riskinarvioinnin avoimuuden lisäämiseen. Tulevaisuudessa EFSAn 
aikomuksena on vierittää yhä isompaa roolia jäsenvaltioille mm. teettämällä niillä enemmän tarvitsemiaan 
riskinarviointeja. Itseasiassa 2/3 EFSAn saamasta budjettilisäyksestä tullaan kanavoimaan jäsenvaltiolle.  
 
EFSA kohdentaa lisäresurssia myös suoraan asiantuntijoille ja tieteelliseen yhteistyöhön. Siivun tulevat 
saamaan EFSAn yhteistyöorganisaatiot (tulossa mm. lisää entistä suurempia ja pidempiaikaisia 
apurahahankkeita), mutta myös FP työ uusien lisätehtävien hoitamiseen. EFSAlla on jo ajatuksia projekteista, 
joilla se auttaa jäsenvaltioita parantamaan EFSAan välitettävän datan laatua ja nopeutta. Sillä hyvät 
riskinarvioinnit perustuvat laadukkaaseen uudenkarheaan aineistoon. Resursseja ei myöskään kannata 
hukata päällekkäiseen työhön. Keskinäistä luottamusta myös siksi kasvatettava. Lopuksi Url totesi, että meillä 
on yli 10 vuoden historia yhdessä tekemisestä. Toimialan ympäristö muuttuu nopeasti; tulee uusia riskejä, 
vaaroja ja menetelmiä, siksi myös meidän on kiristettävä vauhtia ja toteutettava seuraavat 10 vuoden hommat 
kolmessa! 
 
Seuraavaksi Victoria Villamar kertasi uuden asetuksen pääkohdat ja kertoi EFSAn valmistautumisesta 
asetuksen implementointiin. Uudistuksella on iso vaikutus mm. IT systeemeihin.   
 
EFSAn Julia Finger kertoi, että kaikkien maiden ensi vuoden FP -sopimukset ovat uudistettu. Kaikki FPt 
ovat myös jättäneet suunnitelman ensi vuonna toteutettavista tehtävistä. EFSA lähettää asiasta vielä viralliset 
kirjeet ja maksaa 70 % ensi vuoden rahoituksesta. Tammikuussa FPien tulee vielä lähettää EFSAlle 
lisäsuunnitelma uusien lisätehtävien osalta.     
 
EFSAn Drago Marojevic EFSAsta päivitti EUn yhteisen riskinarviointiagendan (EURAA) tilannetta. 
Parhaillaan FPt vievät R4EU -tietokantaan organisaatioidensa kiinnostuksen ilmaisuja muiden maiden 
ehdottamiin projekti-ideoihin. FI on ilmaissut kiinnostuksensa 22 muun maan projekti-ideaan.  
EFSA miettii edelleen, miten se parhaiten hyödyntäisi tietokantaan kerättyjä tietoja. Niitä käytetään ainakin 
pohjana seuraavalle RARA -tapahtumalle. EFSA myös aikoo rahoittaa joitakin ehdotuksista.  

http://www.efsa.europa.eu/
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/41st-meeting-focal-point-network


Sivu 2 / 4 
 

Niitä tosin pitäisi ensin jotenkin priorisoida. FI kommentoi, että selkeät määräajat sekä projekti-ideoille että 
kiinnostuksenilmaisuille selkeyttäisivät asiaa. Lisäksi aiheesta tarvittaisiin keskustelualue/alusta tjms. minne 
myös Art36 organisaatiot pääsisivät. PT kertoi maansa laittaneen paljon paukkuja ehdotusten tekemiseen. 
 
Chistina Alonso Andicoberry päivitti EFSAn EUFORA- riskinarviointikoulutusohjelmaan tilannetta. 
Ohjelmaan on valittu 15 uutta koulutettavaa ja 11 isäntäorganisaatioita. Kaiken kaikkiaan ohjelmaan haki 117 
henkilöä 21 eri maasta (FIstä 2 hakemusta). Eniten hakemuksia tuli seuraavista maista: IT, EL, ES, RO ja PT. 
5stä maasta ei tullut lainkaan hakemuksia. Ohjelmaan valitut uudet koulutettavat: BG, EE, EL (5), IT (4), RO, 
ES (2) ja LT.  Uusi hakukuulutus avataan pian. Vuoden kestävä koulutusohjelma on tarkoitettu lähinnä 
tutkijauraa aloitteleville ja vähän varttuneemmille tutkijoille. Tavoite lisätä koulutettavien määrää 22een. 
Lisätietoja: http://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship ja EU-FORA@efsa.europe.eu 
 
Seuraavaksi EFSAn Jean-Lou Dorne jakoi tietoa toksikologisesta riskinarvioinnista, jossa mietitään 
eläinkokeiden korvaamista matemaattisilla malleilla. Mietinnässä on myös yhteistyön tiivistäminen 
jäsenvaltioiden kanssa. Olisi hyvä, jos voitaisiin jakaa aineistoja, sopivia malleja, menetelmiä, ohjeistoja ja 
koulutuksia. 
 
Seuraavaksi EFSAn tehokaksikko Kerstin Gross-Helmert ja Martina Kurisova kertoivat Artikla36 -listan 
uudistuksen edenneen maaliin. Kaikki maat ovat saaneet nimitettyä organisaationsa listalle. Kaiken 
kaikkiaan listalle on nimitetty 281 organisaatiota (nykyisellä listalla olevista 72%) (FIstä 7). Seuraavaksi asia 
etenee EFSAn johtokunnan käsiteltäväksi. EFSA kiitti myös FPja asiaan sitoutumisesta. Aiheesta viriisi vilkas 
keskustelu, eikä bravo -sanan käyttöä säästelty. Sovittiin, että proseduurista kerätään vielä palautetta sekä 
FPlta että organisaatioiden kontaktihenkilöiltä. EFSA pyysi Art36-työryhmän jäseniä (FI, NO, DK, IT, EL) 
avuksi tähän työhön. Listan organisaatioiden tiedot pitää jatkossa päivittää vähintään kolmen vuoden välein. 
Tietokanta lähettää automaattisen muistutuksen vuoden välein organisaatioden kontaktihenkilölle. EFSA kertoi 
myös jatkokouluttavansa FPt seuraavaksi tekemään tietoihin muutoksia ja päivityksiä. 
Lisätietoja: http://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/scorg 
 
Seuraavaksi vuorossa oli työpaja EFSAn viestintäkampanjoista. Esimerkkinä esiteltiin EU ja minun ruokani 
viestintäkampanjaa (EUandMyFood), jossa oli kyse turvallisesta ja ravitsevasta ruoasta sekä eläinten ja 
kasvien terveydestä sekä ympäristöstä huolehtimisesta. FI osallistui kampanjan promoamiseen aktiivisesti ja 
oli mukana myös Ruokaviraston elintarvikkeiden turvallisen käytön ohjeilla. Kampanja-aikana tavoitettiin 3,8 M 
ihmistä twitterissä 114 somepostauksella (tavoite 750 K ylittyi reippaasti). EFSA kiitti FPja promoavusta. 
Vuonna 2020 EFSAlla on tavoitteena toteuttaa entistä kunnianhimoisempia kampanjoita. FPt se haluaisi 
avuksi tekemään käännöksiä EFSAn materiaaleista. FI kommentoi, että FPt voisivat pikemminkin tupla-
tarkistaa käännöksiä ammattikääntäjien jäljiltä. 
  
Aiheesta järjestettiin keskusteluryhmiä. Ryhmätyön aiheena ryhmällämme (FI, SE, PL, EE, EL, HU, IS, TR ja 
SK) oli akryyliamidilausunnon viestintä. Ryhmässä tunnistettiin ensin ne ryhmät, joille viesti suunnataan. 
Tämän jälkeen syvennyttiin siihen millaisen viestin pitäisi olla: mm. lyhyt, selkeä, laadukas, visualisoitu esim. 
riskituotteet kuvina, myös asiantuntijoita kasvoina viestimässä asiasta (koska ihmiset luottavat enemmän 
henkilöihin kuin organisaatioihin). Huomioitavaa kuvissa ja/tai videoissa myös kulttuurierot (esim. 
pohjoismaissa viestittäessä palmumaisema ei ole kovinkaan uskottava; tällöin koko asian uskottavuus voi 
kärsiä).  
 
Seuraavan 3 -vuoden aikana EFSA kertoi palkkaavansa noin 100 uutta työntekijää. Tästä syystä kokouksessa 
mietittiin myös, kuinka FPt voisivat mainostaa EFSAa työ- tai harjoittelupaikkana kansallisille 
asiantuntijoilleen sekä nuorille tutkijan aluille. Mahdollisuuksia ovat työ- ja harjoittelupaikkojen lisäksi myös 
asiantuntijoina toimiminen (paneelit, tiedekomitea ja SNE) ja EUFORA -koulutusohjelmaan osallistuminen. 
Myös henkilöstövaihto-ohjelman kautta voi työskennellä EFSAssa.  
 
Työpaikat ovat yleensä viisivuotisissa ja asiantuntijatyöt 3 -vuotisissa pätkissä. Kansalliset asiantuntijatehtävät 
ovat pisimmillään 4 -vuotisia pestejä. Kestoltaan vuoden mittaisia pätkiä on tarjolla puolestaan EFSAn 
harjoittelu- ja henkilöstövaihto- ja EUFORA -koulutusohjelmissa. EFSA lupasi laatia FPlle promootiotyöhön 
avuksi työkalupaketin. Tällä hetkellä EFSAssa ei jokapäiväisissä tehtävissä työskentele suomalaisia. 
Ainoastaan paneelityössä uurastaa 2 asiantuntijaa. Lisätietoja: https://careers.efsa.europa.eu/ 
 
Seuraavana vuorossa oli koulutussessio FPien uudesta yhteistilasta (TEAMS), joka korvaa nykyiset 
yhteydenpitokanavat. FPt olivat kotiläksynä tutustuneet TEAMS -työtilaan ja harjoitelleet sen käyttöä. 
Pääsääntöisesti työtilaa pidettiin varsin sekavana. FI ja CH keroivat IT -ongelmista, jotka johtuvat siitä, etteivät 
he pystyneet käyttämään työkalua Chrome selaimella.  
FI ehdotti maiden lippujen kuvakkeita helpottamaan pelkkien henkilönimien takana olevien maiden 
tunnistamista. Omia asiakansioita toivottiin kyselyille ja EFSAn ilmoituksille. EFSAlta toivottiin myös selkeää 
kuvaa siitä mitä asioita se viestii s-postilla ja mitä TEAMSilla.  

http://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship
mailto:EU-FORA@efsa.europe.eu
http://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/scorg
https://careers.efsa.europa.eu/
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Kokouksessa jatkettiin uusia käytännön harjoituksia TEAMSlla. Seuraavaksi FPt pääsevät räätälöimään omat 
työtilansa sharepoint -sivulla itselleen sopiviksi. 
 
Kokoukseen lopuksi DE jakoi puhelimen välityksellä tietoa EU -almanakan WIKI 2020 -projektista. Kaikkiaan 
27 FPia (FI mukaan lukien) oli vastannut DE lähettämään kyselyyn, jonka tulosten mukaan almanakan 
ulkoasua ja sisältöä hienosäädetään. DE lupasi lähettää FPlle pian ohjeet ja pyynnön päivityksestä.  
 
DE kertoi myös lyhyesti maansa ja ALn välisestä riskinhallintaa, -arviointia, lainsäädäntöä ja sen 
implementointia käsittelevästä TAIEX -hankkeesta (Expert mission (AGR IND/EXP 67881) on Risk 
management and risk assessment at EU level, legislation and implementation). Kiinnostavaa oli erityisesti 
hankkeesta opiksi saadut asiat: aikaa varattava valmisteluun vähintään 3kk, riittävästi aikaa tarvitaan myös 
verkostoitumiseen. Lisäksi koulutuksia ja käytännön harjoituksia ei koskaan ole liikaa. 
 
IT informoi muuttaneensa terveysministeriöön (Ministry of Health) ja on nyt maansa AF -jäsenen kanssa 
samassa organisaatiossa. ITn FP kertoi myös auttaneensa pystyttämään datan keräykseen liittyvän 
kansallisen työryhmän, jonka harteilla datan välityksen ohella on myös datan laadun varmistaminen. 
Tulevaisuuden suunnitelmissa on järjestää yhteistyössä yliopiston kanssa riskinarviointiin liittyviä kursseja ja 
koulutuksia. 
 
EFSA on saanut komissiolta pyynnön uudistaa mehiläisiin liittyvää ohjeistoa ja pyysi FPien apua 
mehiläistenpitäjille suunnatun kyselyn kanssa. Kyselyllä selvitetään mm. mehiläiskuolleisuutta. EFSA on 
valikoinut aineistoon 14 maata, FI mukaan lukien. Em. FPt auttavat EFSAa löytämään 10 ammattitarhaajaa ja 
10 harrastajaa eri puolelta maataan. Lisäksi FPt auttavat EFSAa kyselylomakkeiden kääntämisessä ja 
valmistautuvat avustamaan EFSAa vastaajien mahdollisissa kysymyksissä ja muissa epäselvyyksissä. EFSA 
lähettää aiheesta lisätietoa kokouksen jälkeen. Kyselyajankohdaksi EFSA toivoo jo joulukuuta. 
 
Kokouksen lopuksi EFSA kertoi BTSF -riskinarviointikurssien alkavan pian ja pyysi FPja auttamaan 
kansallisia BTSF -kontaktihenkilöitä löytämään sopivia koulutettavia kursseille. Ennen kokousta EFSA tarkisti 
pienellä kyselyllä, että viestinvaihto em. välillä kulkee. 
 
Kokouksen parasta antia olivat avoimet keskustelut esillä olleista asioista. 
 
Muut asiat 

 
• DK jakoi tietoa DTUn zoonoosiraportista ”Annual Report on Zoonoses in Denmark 2018”. 
 
• LV kertoi järjestävänsä KV -symposiumin “Science to Strengthen Sustainable and Safe Food Systems” 
(30─31.1.2020 Riika, LV). 
 
• EFSA informoi 26-27.2.2020 LTssa järjestettävästä koulutuksesta, jossa käsitellään uusia lisätehtäviä sekä 
Artikla36 -tietokannan uusia ominaisuuksia.  
 
• FP -vuosiraporttien (2019) määräaika on poikkeuksellisesti vasta tammikuun 2020 lopussa. Raportointi 
hoidetaan täyttämällä vuosisuunnitteludokumentin loppuosa. Kommentointikenttää suositeltiin käytettävän 
tapauksissa, joissa tehtävää ei ole pystytty toteuttamaan ennakkosuunnitelman mukaisesti. Myös extratyöt voi 
merkitä tähän. 
 
• Useat FPt nostivat esille epäkohdan, jossa osa FPsta lähettää FP -verkostolle yhä enenevässä määrin 
riskihallintaan liittyviä kyselyitä ja kysymyksiä. Pyydettiin, että käytettäisiin verkostoamme vain riskinarviontiin. 
Keskustelussa selvisi, ettei riskinhallintakysymyksille ole hyvää kanavaa. EFSA kommentoi, että jokainen FP 
voi itse päättää vastaako se riskinhallintakysymyksiin.   

 
EFSAn sivuilla on julkaistu tiivistelmä edellisestä kokouksesta, sekä kokouksessa pidetyt esitykset.  

 
Seuraavat kokoukset  

✓ 42nd 6−7.5.2020 Tallinna, EE  
✓ 43rd 22−23.9.2020 ME 
✓ 44th vk 49 2020 Parma, IT + RARA II tapahtuma  

 
 
 
JAKELU: P. Mäkelä, J. Nieminen, P. Tuominen, L. Maunuksela, J. Husu-Kallio/MMM, T. Aaltonen/MMM  
 

../Downloads/Annual-Report-on-Zoonoses-2018-FINAL.pdf
https://bior.lv/en/about-bior/news/international-scientific-symposium-science-strengthen-sustainable-and-safe-food-systems
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/40th-meeting-focal-point-network
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2) Workshop on new Focal Point tasks 
Ennen FP -kokousta EFSA järjesti kaksipäiväisen työpajan, jossa se esitteli FPlle kaavailtuja uusia lisätehtäviä 
entisten oheen. Puheenjohtajana toimivat Julia Finger ja Gisele Gizzi EFSAsta.  
Työpaja aloitettiin muutokseen liittyvällä yhteisluennolla, jonka jälkeen EFSAlaiset esittelivät osan uusista 
lisätehtävistä (listattu alle). Seuraavaksi dataa koskevista lisätehtävistä (nrot 11-19) järjestettiin ryhmäkes-
kusteluja; mitä mahdollisuuksia ja haasteita ne FPien mielestä sisältävät. FIn kanssa samassa ryhmässä 
työskentelivät RS, LU, LT (2), NL, EE, RO ja DK. 
 
Tukea osaamisen kartoitusta ja asiantuntemuksen tunnistamista  
1. Tukea kansallisten organisaatioiden kartoittamista (muiden kuin Art36-organisaatioiden), sekä niiden  
    pätevyyden tunnistamista  
2. Tukea ja/tai helpottaa aloitteita, joilla varmistetaan, että Art36-organisaatiolla on valmiudet laatia  
    EFSAn lausuntoja  
3. Tukea jäsenvaltioiden asiantuntijoiden sitoutumista ja nimeämistä EFSAn tiedekomiteaan, - paneeleihin  
    ja työryhmiin  
 
Toimia yhteistyössä EFSAn kanssa tiedonvälittäjänä tiedeyhteisön ja rahoittajien/päätöksentekijöiden välillä yhden tai 
useamman seuraavan toiminnan kautta:  
4. Tukea tutkimuspartnereiden etsimiseen liittyviä pyyntöjä ja tarvittaessa konsortioiden muodostamisia  
5. Olla yhteydessä relevantteihin kansallisiin organisaatioihin ja asiantuntijoihin, jotka ovat vuorovaikutuksessa  
    (kansallisten ja EUn) tutkimusrahoittajien kanssa (esim. kansalliset tutkimuslaitokset, kansallinen Horisontti   
     2020 kontaktihenkilö ja ohjelmakomitean jäsenet)  
6. Hahmotella tutkimustarpeet informoidakseen kansallisia ja EU tutkimusohjelmia, vahvistamalla   
    jäsenvaltioiden ja EUn tutkimusohjelmien välisiä synergiaetuja  
7. Välttää päällekkäisyyksiä jäsenvaltioiden tai yhteisön yhteistyötä edistävien tutkimusohjelmien kanssa 
    asianmukaisella koordinoinnilla (yleisen elintarvikelain - 178/2002 / EY 32 artiklan mukaisesti)  
8. Vastata tutkimushankepyyntöihin (esim. koordinoida ja tukea ”Supporting the food safety systems of the 
    future” toimia)  
9. Vaihtaa ja välittää relevantteja tietoja esim. rahoitusuutisia ja tulevia rahanhakukuulutuksia,  
    hankkeiden tuloksia, sekä kerätä projekti-ideoita kansallisilta toimijoilta  
10. Tukea tutkijoiden liikkuvuutta ja valmiuksien kehittämismahdollisuuksia esim. henkilöstövaihto- 
    ohjelmien ja tutkimusapurahojen avulla  
 
Tukea datan keräykseen & laatuun 
*11. Luoda ja pitää ajantasaista luetteloa datan tuottajista ja - omistajista (instituutiot ja yhteyshenkilöt) SIGMA-projektin alueella, sisältäen 
tiedonkeruu- ja raportointiprosessien kuvaukset (luonnista paikalliseen/kansalliseen arkistoon)   
*12. Varmistaa, että SIGMA-projektin alalla kansallinen tietojenkartoitus on kunnossa  
*13. Tukea parhaiden käytäntöjen mukaisesti datansiirtoa ajallaan EFSAlle. FP toimii tältä osin tiiviissä yhteistyössä dataverkostojen 
edustajien kanssa. He tunnistavat kansalliset pullonkaulat, jotka vaikeuttavat datan oikea-aikaista siirtoa EFSAlle ja kehitettävät 
toimintasuunnitelman, joka sisältää ongelman ratkaisun lisäksi prioriteettisuunnitelman.  
*14. Tukea parhaiden käytäntöjen edistämistä datan laadun parantamiseksi. FP laatii tiiviissä yhteistyössä dataverkostojen edustajien ja 
asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa kansallisen toimintasuunnitelman datan laadun parantamiseksi.  
*15. Koordinoida EUFORA-koulutusohjelman moduulin nro 4 ”training on data collection and transmission to EFSA” kehittämistä ja 
toimittamista EFSAlle kesäkuuhun 2020 mennessä  
*16. Edellä mainitun koulutusmateriaalin kanssa järjestää kansalliset koulutukset datan keräämisestä ja siirtämisestä EFSAlle  
*17. Laatia luettelo datan keruuseen ja dataan toimittamiseen liittyvistä lisäkoulutustarpeista tiiviissä yhteistyössä dataverkostojen 
edustajien ja tietojen toimittajien kanssa. Lisäksi FP koordinoi koulutuksen järjestämistä kansallisella tasolla.  
*18. Tukea AFTF on data collection and data modelling -työryhmän toimien toteuttamista. FP toimii rajapintana työryhmän, EFSAn ja 
kansallisen tason välillä  
*19. Tiiviissä yhteistyössä dataverkostojen edustajien ja EFSAn kanssa tarjota tietojenhallinnan tukea EFSAlle, ts. tarjota teknistä tukea ja 
tietoja datan siirtämisestä EFSAlle käyttämällä MS TEAMS -yhteistyötilaa ja joukkoistamisen henkeä   

 
Aiheesta käytiin vilkasta keskustelua koko työpajan ajan. Eniten epäsopua herätti datan keräykseen, -
tiedonsiirtoon ja laatuun liittyvät tehtävät: FP ei voi asialle juuri mitään, jos homma ei jäsenvaltiossa pelitä. 
Näiden asioiden parantamiseen FPt ehdottivat EFSAn “Strategic Partnership with MS for Data Quality” -
apurahahanketta tarjottavan kaikille halukkaille. 5 jäsenvaltiota (CY, DE, FR, DK ja SK) ovat jo pilotoineet 
hankkeen; ja kokemukset ovat olleet pelkästään positiivisia. Hankkeen tavoitteena on parantaa 
datankeräyksen koordinointia kansallisella tasolla sekä parantaa jäsenvaltioista EFSAlle toimitettavan datan 
laatua. FI eikä moni muukaan jäsenvaltio päässyt mukaan pilottiin, vaikka siihen oltiin tarjolla. Nyt EFSA voisi 
avata uuden haun samasta asiasta. Kaikki ymmärtävät EFSAn tarpeen saada nopeasti uudenkarheaa ja 
laadukasta dataa riskinarviointeihinsa. FPt miettivät ääneen, miten motivoida organisaatiot luovuttamaan ja 
muokkaamaan aineistot EFSAlle sopivaan muotoon, sekä siirtämään dataa monelta eri substanssialueelta ja 
eri toimijoilta ilman, että heille tarjotaan siihen rahoitusta tai muuta korvausta. 
 
Lisäksi FPt olivat huolissaan tehtävien määrän kasvusta: 1 htv/maa ei riitä. EFSA kertoi, että lisätehtävät eivät 
ole pakollisia, mutta niillä voi tuplata FP rahoituksen. EFSA pyysi FP valitsemaan lisätehtäviä seuraavan 6 
viikon aikana. Uudet lisätehtävät integroidaan FP -sopimuksiin lisäsopimuksella, jonka FP ja EFSA 
allekirjoittavat ensi vuoden alussa. Lisätehtäviä on mahdollista siirtää FP organisaation sisällä myös muiden 
henkilöiden hoidettavaksi. Niistä on mahdollista tehdä myös alihankintasopimuksia FP organisaation 
ulkopuolelle erillisellä sopimuksella, mutta tällöin rahoitus kierrätetään FP organisaation kautta; EFSA voi siis 
maksaa lisätehtävien tekemisestä esim. FIn osalta vain Ruokavirastolle. Asiaa käsitellään seuraavaksi AF -
kokouksessa 27.11.2019.  


