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Kokous:  47th Meeting of the Focal Point (FP) network 
Paikka:  verkko (TEAMS) 
Aika:  29─30.9.2021  
Osallistuja:  Kirsi-Maarit Siekkinen, Ruokavirasto 
Lisätietoja: http://www.efsa.europa.eu  
 
Tiivistelmä    
EFSAn kansallisten yhteyshenkilöiden (Focal Point) työ jatkuu virtuaalisena. 47. kokouksessa puhetta 
johti EFSAn Victoria Villamar. Osallistujia oli molempina kokouspäivinä ”langoilla” lähes 70 henkilöä. 
Kokoukseen osallistui uusia Focal Point jäseniä peräti seitsemästä maasta (EL, RO, SI, HU, LV, LT).  
   Kokouspäivien huomio keskittyi Focal Point -verkoston ulkoiseen arviontiin, mahdollisiin uusiin 
tehtäviin ja sopimukseen. Lisäksi kuulimme esitykset EUFORA-riskinarviointikoulutusohjelman 
tilanteesta, OneEU2022-tiedekonferenssista, EFSAn tutkimuksen tietoalustasta ja EFSAn 
yhteistyöorganisaatio -kyselyn vastauksista. Työpajoissa mietittiin uusia Focal Point -tehtäviä ja 
ideoitiin EFSAlle uutta ilmettä. Jäsenmaista Saksa ja Ranska jakoivat tietoa data-asiantuntijoilleen 
pitämästään työpajasta. 
   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.  
 
Kokouksessa kuultiin tuoreimmat uutiset FP-toiminnan 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. Uudet FP -sopimukset tehdään, kun arvioinnin tulokset 
etenevät päätöksentekovaiheeseen. Seuraavaksi niitä käsitellään AF-kokouksessa (27–28.10). 
  
Mahdollisiin uusiin FP-tehtäviin luotiin konkretiaa pienryhmissä. Suomen kanssa riskiviestintää ja siihen 
liittyvää yhteistyötä EFSAn kansallisten viestintäverkostolaisten kanssa pohti LU, LT, SK, EL, HU, PL ja CZ. 
Ryhmässä mietittiin, kuinka riskiviestintäkoordinaatiota voitaisiin kansallisesti näiden verkostojen välillä 
edelleen vahvistaa. Lääkkeeksi ehdotimme yhteistä viestintäsuunnitelmaa, työvälineitä ja kokouksia, sekä 
FPien mahdollisuutta osallistua EFSAn viestintäverkostolaisille järjestämiin kokouksiin. Maiden - joissa 
yhteispeli sujuu erinomaisesti - toivottiin jakavan parhaita käytäntöjään myös muiden maiden käyttöön. Muut 
pienryhmät pohtivat EFSAlle siirrettävää dataa ja sen laatua; tietoarkkitehtuuria ja sähköisiä tietoalustoja; 
kriiseihin valmistautumista; osaamisen kasvattamista ja kumppanuusagenttitehtäviä.  
 
Kokouksessa kuulimme myös ennakkotietoa riskinarviointiin keskittyvästä EUFORA-koulutusohjelmasta, 
josta EFSA avaa pian haun uusille koulutettaville ja koulutettavien ”isäntäorganisaatioille”. Koulutusohjelma on 
tarkoitettu lähinnä 3−15 vuotta EFSAn yhteistyöorganisaatioissa (nk. Art36 lista) työskennelleille tutkijoille. 
Koulutus sisältää vuoden mittaisen työssäoppimisjakson toisen EU-maan, Norjan tai Sveitsin 
riskinarviointiorganisaatiossa, jonka aikana koulutettava saa käytännön työkokemusta riskinarvioinnista. 
Ennen työharjoittelua ja sen aikana järjestetään intensiivijaksoja, joissa perehdytään riskinarvioinnin 
menetelmiin ja osa-alueisiin. Aiheesta järjestetään lähiaikana myös infowebinaari. FPt jakavat aiheesta 
lisätietoa sitä mukaa, kuin sitä EFSAsta saavat.  
 
Toisen kokouspäivän alkuun EFSA esitteli lyhyesti FPien toimittamia (varsin vähäisiä)  
vuosisuunnitelmamuutoksia.  
 
Kokouksessa esiteltiin myös EFSAn tutkimuksen tietoalustaa, jolta löytyy tietoa mm. auki olevista 
rahoitushauista (tällä hetkellä yli 50 hakua auki!), rahoitusohjelmista (mukaan lukien FPien keräämää tietoa 
jäsenmaiden rahoitusmahdollisuuksista), sekä tietokeskuksesta, josta löytyy linkkejä esim. strategia- ja 
politiikkasivuille.  
 
DE ja FR jakoivat tietoa data-asiantuntijoilleen pitämästään 2 päiväisestä online-työpajasta ”Reporting 
data to EFSA – introduction to data collection, catalogues and models”, jota olivat EFSAn lisäksi 
tuutoroimassa CY ja PT. Kerätyn palautteen perusteella osallistujat olivat olleet pääosin tyytyväisiä 
koulutukseen, vaikka verkkotyöpaja ei muotona ollutkaan täysin toimiva. Toisaalta verkkomuoto keräsi fyysistä 
työpajaa enemmän osallistujia eri maista. Järjestäjille eniten päänvaivaa tuottivat osallistujien osaamistaso – 
työpajassa oli osallistujia aloittajista huippuosaajiin.  
 
Esillä oli myös EFSAn Brysselissä ja verkossa 21–24.6 2022 järjestettävä ONE – Health, Environment, 
Society –kansainvälisen konferenssi, jonka se toteuttaa yhteistyössä ECDCn, ECHAn, EEAn, EMAn ja 

http://www.efsa.europa.eu/
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/47th-meeting-focal-point-network
https://www.efsa.europa.eu/en/engage/research-platform
https://www.efsa.europa.eu/en/engage/upcoming-calls
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https://www.square-brussels.com/en/
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Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) kanssa. Tiedekonferenssi kokoaa yhteen eri 
tieteenalojen tutkijoita ja tarjoaa mahdollisuuden keskustella ajankohtaisista aiheista, jakaa asiantuntemusta 
sekä verkostoitua kansainvälisesti. Konferenssin teemoja ovat: 
 

 
 
Konferenssin kohderyhmää ovat riskinarvioijien ohella myös riskinhallitsijat. PT ehdotti, että FPt tekisivät 
yhteisesityksen toiminnastaan konferenssiin. Ehdotus sai paljon kannatusta; myös EFSAlta. Vuosi 2022 on 
myös EFSAn 20-vuotis juhlavuosi. Lisätietoja konferenssista: https://www.one2022.eu/ #OneEU2022 
 
Seuraava esitys koski Art36 -konseptia ja siihen liittyvää EFSAn yhteistyöorganisaatio -kyselyn 
kuulumisia. Kyselyyn oli vastannut kaiken kaikkiaan 171 organisaatiota. Vastausprosentti oli hyvä 57. 
Kyselyllä selvitettiin mm. miten listan organisaatiot kytkettäisiin tiiviimmin EFSAn toimintaan ja miten heidät 
saataisiin aktiivisimmin osallistumaan EFSAn rahoitushakuihin. Vastauksista esiin nousi rahahakukuulutuksiin 
liittyvät toiveet tietojen jakamisesta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, selkeämpi hakemusohjeistus, 
enemmän aikaa hakemuksien valmisteluun sekä infowebinaarit, joissa olisi mahdollista kysellä EFSAn 
asiantuntijoilta suoraan asioita. Monia turhautti myös samojen dokumenttien lähettely, jos esim. vuoden aikana 
osallistuu useampaan hakuun. EFSA kertoi yrittävänsä ottaa kyselyssä esiin nousseet haasteet parhaansa 
mukaan huomioon. 
 
EFSAn Knowledge Junction -tietokantaan perustettu työryhmä (mm. AT ja IE) kertoi ongelmista, jotka liittyvät 
kahdella eri tunnisteella tietokantaan vietyihin dokumentteihin, sekä copyrighteihin ja lisensoituihin 
dokumentteihin. EFSA jatkaa asian selvittelyä työryhmän kanssa. FPt pyysivät asiaan liittyvää selkeää 
kirjallista oheistusta dokumenttien lataamiseen, joka luvattiin toteuttaa. 
 
Kokouksen lopuksi ideoitiin pienryhmissä EFSAlle uutta ilmettä; slogania ja logoa. 
 
Muut asiat 
 
• EFSA informoi RARA-tapahtuman siirretyn joulukuulle 2022.  
• EFSA kertoi myös kehittävänsä OPEN EFSA portaalia, jotta se sisältäisi tulevaisuudessa samoja tietoja ja 
  ominaisuuksia kuin EFSAn aikaisempi kysymysrekisteri.  
 
EFSAn sivuilla on julkaistu myös edellisen kokouksen pöytäkirja ja kokouksessa pidetyt esitykset. 
 
 
Seuraava kokous: 48th 18–19.5 2022 Parma  
 
 
 
 
JAKELU: P. Mäkelä, J. Nieminen, P. Tuominen, L. Maunuksela, J. Husu-Kallio/MMM, T. Aaltonen/MMM  
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https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/46th-meeting-focal-point-network

