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Kokous:  46th Meeting of the Focal Point (FP) network 
Paikka:  verkko (TEAMS) 
Aika:  19─20.5.2021  
Osallistuja:  Kirsi-Maarit Siekkinen, Ruokavirasto 
Lisätietoja: http://www.efsa.europa.eu  
 
Tiivistelmä    
EFSAn kansallisten yhteyshenkilöiden (Focal Point) työ jatkuu virtuaalisena. 46. kokouksessa puhetta 
johti EFSAn Victoria Villamar ja Julia Finger. Osallistujia oli molempina kokouspäivinä ”langoilla” 
kaikkiaan reilut 50 henkilöä. Kokoukseen osallistuivat myös 12 maan Focal Point -varajäsenet 
maidensa edustajien ohella. Uusia Focal Point jäseniä on nimitetty peräti kahdeksasta maasta (BG, 
DK, ES, HU, KV, LV, NL ja PL).  
 
Kokouspäivien huomio keskittyi Focal Point -verkoston ulkoiseen arviontiin, EFSAn uuteen 
strategiaan, tulevaisuuden kumppanuuteen ja EFSAn viestintäkampanjoihin sekä parhaiden 
käytäntöjen & kokemusten jakamiseen. Jäsenmaista Luxemburg jakoi tietoa kuluttajille suunnatusta 
elintarviketurvallisuuskampanjasta, Saksa EU-almanakan uudesta painoksesta ja sen WIKI versiosta, 
Latvia kansainvälisestä riskinarviointityöpajasta, Portugali kansainvälisestä ravintolisäkonferenssista 
ja Suomi FoodSafety4EU -projektiin liittyvästä maiden elintarviketurvallisuusviranomaisille 
suunnatusta kyselystä. Kaikki kokouksessa pidetyt esitykset löytyvät EFSAn sivuilta. Katso ne tästä.  
 
Kokouksen kulku 
Victoria Villamar avasi kokouksen ja toivoi, että etäilystä päästäisiin pian tavanomaisiin FP-kokouksiin, joiden 
rinnalla jatketaan myös epävirallisia kuukausittaisia ”Check Point” -seurantakokouksia verkossa. EFSAn 
päässä FP -tiimissä on aloittanut (harjoittelija) Ricardo Mantovani esittäytyi.  
 
Drago Marojevic muistutti kokouksen alkuun kaikkia päivittämään EURAA -katalogia kansallisilla 
rahoitusmahdollisuuksilla (FI osalta asia hoidettu). Katalogi lisättäneen EFSAn Reseach Platform -sivuille 
kaikkien saataville ja sitä on tarkoitus myös hyödyntää RARA 2021 -tapahtumassa, joka pidetään joulukuussa 
mahdollisuuksien mukaan Berliinissä FP- ja AF -kokousten yhteydessä. Tapahtuman tavoitteena on mm. 
lisätä synergiaa jäsenvaltioiden ja Horisontti -ohjelmien välille. Käyttöön on otettu uusi järjestelmä, joka koskee 
sekä EURAA- että R4EU -tietokantaa (jäsenmaiden riskinarviointiaktiviteetit).  
 
EFSA kertoi myös Art36 -konseptin ympärillä toimineen työryhmän (FI, EL, IT, NO) jatkavan EFSAn 
pyynnöstä toimintaa vuonna 2021 EFSAn apukäsinä. Tavoitteena on mm. rakentaa siltaa Artikla 36 listan 
organisaatioiden ja EFSAn välille, sekä mentoroida uusia FPja. DKn edustajan vaihtuessa DKn tilalle ryhmään 
IE. Myös EFSAn Knowledge Junction -tietokantaan perustettu työryhmä on aloittanut toimintansa (5 maan FPt 
mukana ryhmässä selvittelemässä EFSAn apuna tietokannan haasteita).  
 
Kokouksessa kuultiin myös tuoreimmat uutiset FP -toiminnasta käynnissä olevasta ulkoisesta 
arvioinnista, jonka tarkoituksena on entisestään vahvistaa FP -verkoston asemaa, luoda selkeyttä eri ryhmien 
(FP, SN, AF, MB) rooleihin ja parantaa FP -verkoston toimintaa tulevaisuudessa. Aiheesta järjestetään 
validointityöpaja 21-22.7, mihin myös FPt ovat tervetulleita. Arvioinnin loppuraportti valmistuu elokuussa ja 
uudet FP -sopimukset tehdään, kun arvioinnin tulokset ovat käytettävissä.  
 
Seuraava esitys koski EFSAn Strategiaa 2027, jonka sisältöön Victoria Villamar perehdytti FPja. Strategia 
on ollut julkisella kuulemiskierroksella (jolloin kenellä tahansa on ollut mahdollisuus jättää siihen kommentteja) 
ja viimeistelty versio julkaistaneen pian; EFSAn johtokunnan hyväksymisen jälkeen.   
 
Gorgias Garofalakis jatkoi esitystä kertomalla kuulumisia EFSAn AF työryhmän kokouksessa käydyistä 
keskusteluista liittyen mm. suunnitelmiin vahvistaa tulevaisuuden kumppanuutta mm. jäsenmaiden 
osaajien, kuten esim. organisaatioiden, asiantuntijoiden, akatemian, verkostojen kanssa. Aihepiiri 
sisältää niin isoja kuin pienempiä projekteja, tiedon- ja osaamisen jakamista, riskinarviointia tukevia tehtäviä, 
sekä uusia riskinarviointitehtäviä kuten EFSAn tieteellisten lausuntojen valmistelua. Keskustelua oltiin käyty 
myös mm. EFSAn EUFORA riskinarviointikoulutusohjelmasta sekä Euroopan riskinarviointikoulutusten 
laatumerkintäjärjestelmästä (European excellance label on RA trainings), joka käynnistyy 
riskinarviointikoulutusten, niiden sisältöjen ja kouluttajatahojen kartoituksella. Mikäli kartoitus tukee ajatusta 
”laatumerkinnästä” on se tarkoitus antaa vain tietyt kriteerit täyttäville riskinarviointikoulutuksille.  
 
Keskustelussa EFSAa kiiteltiin vaikuttavasta ja varsin kunnianhimoisesta strategiasta, johon olisi ollut 
mukavaa nähdä myös FP tehtävien kytkemistä.  

http://www.efsa.europa.eu/
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/46th-meeting-focal-point-network
https://www.efsa.europa.eu/en/engage/research-platform
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2021-04/draft-strategy-2027-for-public-consultation_0.pdf
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EFSA arveli toteuttavansa toiveen kytkemällä strategisia tavoitteita uusiin FP -sopimuksiin (liittyvät 
mahdollisesti uusiin FP tehtäviin tai vanhojen tehtävien uudelleen muotoiluun).  
 
Toisen kokouspäivän alkuun kuultiin päivitys EFSAn viestintäkampanjoista, joita kannustettiin toteuttamaan 
yhteistyössä maiden viestintäverkostolaisten kanssa (materiaali Sharepointissa). Rory Harrington ja Sharon 
Monti, kertoivat EFSAn uudesta kuluttajille (etenkin 25-45 v) suunnatusta Makeing food choises with 
confidence -kampanjasta (#EUChooseSafeFood Campaign). Kampanja polkaistaan käyntiin maailman 
elintarviketurvallisuuspäivänä ja jatketaan lokakuulle. Se uusitaan tulevina vuosina. Maat osallistuvat 
vuorollaan tiiviimmin kampanjointiin. (FI aloittanut kampanjan tukemisen twitterissä: 
https://twitter.com/riskinarviointi/status/1401797882034991108) 
 
Francesca Matteucci ja Drago Marojević esittelivät EFSAn ja 19 maan uutta yhteistä tiedotuskampanjaa 
ASFstä, jonka tavoitteena on valistaa etenkin sikojen pitäjiä. Kampanja toteutetaan kesä-lokakuussa, jonka 
aikana aiheesta julkaistaan media- ja sometekstejä sekä järjestetään 2 webinaaria. Kieliversioita on kaikkiaan 
19 (ei FI). Myös muut maat voivat osallistua kampanjaan ja hyödyntää kampanjamateriaalia vapaasti. Kerroin 
FIssä pian alkavasta ASF videomediakampanjasta, joka herätti kiinnostusta. 
 
Seuraavaksi kuultiin FPien esityksiä. Jäsenmaista Luxemburg jakoi tietoa kuluttajille suunnatusta 
elintarviketurvallisuuskampanjasta ”Safety on my plate”, joita he ovat toteuttaneet lähes vuosittain. Tänä 
vuonna verkossa järjestetyssä kuluttajatapahtumassa keskityttiin pakkausmerkintöihin, ruoka-allergeeneihin, 
lisäaineisiin, ravitsemus- ja terveysväitteisiin – aiheista toteutettiin myös opetusvideot (linkit ohessa). 
Maailman elintarviketurvallisuuspäivänä julkaistaan muistipeli ”Food safety game” ja vuoden lopussa uusia 
opetusvideoita riskinarvioinnista (mikrobiologinen, kemiallinen, kasvinsuojeluaineet, eläinlääkejäämät, EFSA, 
vaara vs. riski).  
 
Saksa esitteli EU-almanakan uutta (järistyksessään viidettä) versiota, sekä almanakan WIKI versiota, 
joiden sisältöjen tuottamiseen maiden FPt ovat osallistuneet. Versioiden (pääasiassa online) julkaisu 
elokuussa, jolloin FPt auttavat BfRää promoamaan tuotoksia. FPt myös ottavat huolekseen almanakan WIKI 
version säännöllisen päivityksen maidensa tietojen osalta ja voivat halutessaan kääntää teksteistä omia 
kieliversioitaan. BfRltä saadaan tunnukset. Almanakka sisältää tällä hetkellä elintarviketurvallisuus-
järjestelmien kuvaukset 37 Euroopan maan osalta ja WIKI versiota on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa 
kattamaan kaikki maailman maat.    
 
Latvia kertoi huhtikuussa järjestämästään kansainvälisestä riskinarviointiverkkotyöpajasta, jossa 
vaihdettiin riskinarviointiin liittyviä kokemuksia ja parhaita käytäntöjä sekä keskusteltiin 
yhteistyömahdollisuuksista. Portugali informoi kansainvälisestä ravintolisäkonferenssista (21.4), johon 
Suomesta osallistuivat Anna Mizrahi (Ruokavirasto) ja Anna Lemström (MMM).   
 
Suomi kertoi FoodSafety4EU -projektiin liittyvästä maiden elintarviketurvallisuusviranomaisille 
suunnatusta riskiviestintäkyselystä, jonka FI toivoi kollegojen välittävän maidensa 
elintarviketurvallisuusviranomaisten pöydälle vastattavaksi. EFSA täydensi esitystä kertomalla projektista 
yleisemmin ja kertoi sen olevan EFSAlle tärkeä hanke. Projektissa toteutetaan kysely myös yrityksille ja 
kuluttajille. Vaikka kyselyt sivuavat EFSAn viime vuonna toteuttamia riskiviestintäkyselyitä on projektin 
kyselyjen näkökulma laajempi ja niiden tulokset tulevat täydentämään EFSAn kyselyistä saatuja tuloksia.  
 
Projektiin päätavoitteena on suunnitella, kehittää ja julkaista elintarvikealan toimijoille (viranomaiset, 
tutkimuslaitokset, kuluttajat, yritykset ja muut sidosryhmät) tarkoitettu verkkoalusta, jonka avulla luodaan myös 
elintarviketurvallisuusjärjestelmän toimijoiden välinen verkosto. Alusta mahdollistaa tehokkaan tiedonvaihdon 
ja elintarviketurvallisuuden tutkimusstrategioiden synkronoinnin. Se lisää myös vuorovaikutteista yhteistyötä 
sidosryhmien välillä. Uudet digitaaliset työkalut, yhdessä suunnitellut strategiat ja viestintämallit tukevat 
elintarviketurvallisuusviranomaisia, EUn virastoja, päätöksentekijöitä, tutkijoita ja kansalaisyhteiskuntaa 
koordinoidusti. Konsortioon kuuluu 23 partnerin ydinryhmä 12 maasta (FIstä VTT ja Ruokavirasto), ja lisäksi 
tukipartnereina 44 muuta elintarviketurvallisuuden toimijaa, ml EFSA.   
 
EFSAn sivuilla on julkaistu myös edellisen kokouksen pöytäkirja ja kokouksessa pidetyt esitykset. 
 
 
Seuraava kokous: 47th 29-30.9.2021  
 
 
 
JAKELU: P. Mäkelä, J. Nieminen, P. Tuominen, L. Maunuksela, J. Husu-Kallio/MMM, T. Aaltonen/MMM  

https://twitter.com/riskinarviointi/status/1401797882034991108
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-sikarutto/asf-videot/
https://etat.kiss.lu/media/embed?key=174f6569f9562797c80e8d534e67b35c&width=720&height=405&autoplay=false&autolightsoff=false&loop=false&chapters=false&related=false&responsive=false&t=0&loadonclick=true&thumb=true%22%20data-src=%22https://etat.kiss.lu/media/embed?key=174f6569f9562797c80e8d534e67b35c&width=720&height=405&autoplay=false&autolightsoff=false&loop=false&chapters=false&related=false&responsive=false&t=0&loadonclick=true%22%20class=%22%22%20width=%22720%22%20height=%22405%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen=%22allowfullscreen%22%20allowtransparency=%22true%22%20scrolling=%22no%22%3E
https://etat.kiss.lu/media/embed?key=513623226ba5250be640af3c3a8f24db&width=720&height=405&autoplay=false&autolightsoff=false&loop=false&chapters=false&related=false&responsive=false&t=0&loadonclick=true&thumb=true%22%20data-src=%22https://etat.kiss.lu/media/embed?key=513623226ba5250be640af3c3a8f24db&width=720&height=405&autoplay=false&autolightsoff=false&loop=false&chapters=false&related=false&responsive=false&t=0&loadonclick=true%22%20class=%22%22%20width=%22720%22%20height=%22405%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen=%22allowfullscreen%22%20allowtransparency=%22true%22%20scrolling=%22no%22%3E
https://etat.kiss.lu/media/embed?key=f028ff7fb46b01388ae5d29a9c3dcbb5&width=720&height=405&autoplay=false&autolightsoff=false&loop=false&chapters=false&related=false&responsive=false&t=0&loadonclick=true&thumb=true%22%20data-src=%22https://etat.kiss.lu/media/embed?key=f028ff7fb46b01388ae5d29a9c3dcbb5&width=720&height=405&autoplay=false&autolightsoff=false&loop=false&chapters=false&related=false&responsive=false&t=0&loadonclick=true%22%20class=%22%22%20width=%22720%22%20height=%22405%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen=%22allowfullscreen%22%20allowtransparency=%22true%22%20scrolling=%22no%22%3E
https://etat.kiss.lu/media/embed?key=fb6b713a89537eb642e2d5f06da5b325&width=720&height=405&autoplay=false&autolightsoff=false&loop=false&chapters=false&related=false&responsive=false&t=0&loadonclick=true&thumb=true%22%20data-src=%22https://etat.kiss.lu/media/embed?key=fb6b713a89537eb642e2d5f06da5b325&width=720&height=405&autoplay=false&autolightsoff=false&loop=false&chapters=false&related=false&responsive=false&t=0&loadonclick=true%22%20class=%22%22%20width=%22720%22%20height=%22405%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen=%22allowfullscreen%22%20allowtransparency=%22true%22%20scrolling=%22no%22%3E
http://www.foodsafety4.eu/
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/45th-meeting-focal-point-network

