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Tietoa AF:n datakeruuryhmästä:  Ryhmä on esittämässä data mapping -työkalua kansallisen 
laboratoriodatan muuttamiseksi EFSAn datamuotoon sekä business rule engine -työkalua datan 
tarkistamiseen. Myös mobiilisovellutusta datan keruuseen ja näytteenottoon selvitetään. Tämän 
lisäksi ryhmä on pohtimassa Think thank – data sharing platform -rakenteita raportoinnin tueksi.  
 
Tulevaisuuden kumppanuus -keskusteluryhmän työstä saatiin päivitys. Työ edistyy hyvin ja EFSA 
pyrkii tukemaan jäsenvaltioita mahdollisuuksiensa mukaan.   
 
Julkaisutyöryhmä raportoi, että jäsenvaltiot suhtautuvat periaatteessa positiivisesti 
mahdollisuuteen julkaista kansallisia riskinarviointiraportteja EFSAn alustalla.  Editorial Advisory 
Board tulee huolehtimaan julkaisujen laadusta. Ryhmän tarkempia tehtäviä vielä pohditaan.  
 
Focal Point- uudistus: vuodelle 2022 esitetään 5 työpakettia (data, IT-ekosysteemi, kriisivalmius, 
riskiviestintä, kumppanuus) jäsenvaltioiden focal pointeille. Jokainen saa valita itse mihin 
työpaketteihin osallistuu. Focal point- uudistusta varten perustettiin ohjausryhmä, johon AF-
jäsenet voivat ilmoittautua.  
 
Kriisivalmius: EFSA jatkaa valmiusharjoituksia kriisien varalta yhdessä komission, ECDC ja 
jäsenvaltioiden kanssa. Valmisteilla ohjeet kriisiviestinnästä jäsenvaltioille.  
 
FoodSafety4EU ja One Health -tärkeitä hankkeita EFSAlle ja jäsenvaltioille tutkimuksen, politiikan 
ja innovaatioiden yhdistämiseen. Ruokavirasto on mukana tässä FoodSafety4EU-verkostossa. EFSA 
on mukana määrittelemässä tutkimustarpeiden prioriteetteja EU-tasolla.  Komissio on vetämässä 
Partnership for Sustainable food system – jonka tarkoituksena tukea tutkimusta ja innovaatiota 
kestävän ruokajärjestelmän tukemiseksi. Tämä koskee mm. ilmastovaikutuksia, 
elintarviketurvallisuutta, ruoan terveellisyyttä ym. 
 
Kokogenomisekvensointidatan kerääminen: Keskustelua käytiin siitä, kuka voisi olla country 
reporting officer. Jäsenvaltiot voivat sen itse päättää, mutta hyvä olla läheisesti zoonoosien ja 
ruokamyrkytysten kanssa tekemisissä oleva henkilö. Officerin on etsittävä tahot, jotka tuottavat 
WGS-dataa tähän tarvittavista lähteistä (eläimet, rehu, ruoka, ympäristö,…). Officerin ’alla’ olevat 
laitokset voivat nimetä niin monta data provideria kuin tarvitsevat. Country officer toimii contact 
pointina viranomaisten, EFSAn ja datantuottajien kanssa, koordinoitava datantuottajia ja ohjattava 
datan toimittamista maatasolla. EFSA ohjeistaa nimittämään EFSAn zoonoosiverkoston jäsenen, 
mutta ei siis pakota. Esitettiin myös, että nimeä muokattaisiin niin, että siinä mainittaisiin ’next 
generation’ – tulevaisuutta silmällä pitäen. 
 

MUUTA 

- Esiteltiin EU-rahoituksia ja tarpeita usealta kannalta.  



- Kysyttiin suuririskisten innovaatiorahoitusten perään (vastauksena 
https://eic.ec.europa.eu/index_en ja https://erc.europa.eu/) 

- Muistutettiin EFSAn koulutuslinkistä : https://www.efsa.europa.eu/en/engage/upcoming-
calls 

- Haluttiin tuoda esiin tarve mahdollisimman laajalle kumppanuudelle. 
- EFSAn toivottiin vahvistavan rooliaan tiedon välittämisessä etc. 
- Näilläkin areenoilla huoli elintarviketurvallisuudesta vs. esim. kierrätys, johon 

elintarviketurvallisuus liittyy vahvasti vaikkei ilmeisesti kovin näkyvästi. 
- ANSES kutsui mehiläisseminaariinsa, online 14.12. 

https://www.anses.fr/en/content/anses-scientific-conference-bee-health 
- Riskinarviointiprojekteista ei sanottu muuta kuin että Italian projektille vahva tuki ja 

Suomen kanssa keskustelu on jo avattu. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://erc.europa.eu/
https://www.efsa.europa.eu/en/engage/upcoming-calls
https://www.efsa.europa.eu/en/engage/upcoming-calls
https://www.anses.fr/en/content/anses-scientific-conference-bee-health

	- ANSES kutsui mehiläisseminaariinsa, online 14.12. https://www.anses.fr/en/content/anses-scientific-conference-bee-health

