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Tiivistelmä    
48. Focal Point-kokous järjestettiin reilun kahden vuoden TEAMS-kokousputken perään Parmassa. 
Kokoukseen osallistui noin 30 FPia paikan päällä ja loput etäyhteydellä. Kokouksen puheenjohtajana 
toimi Victoria Villamar EFSAsta. Kokoukseen osallistui uusia jäseniä Romaniasta, Sloveniasta ja 
Ruotsista.  
   Kokouksen päähuomio keskittyi uusiin Focal Point-tehtäviin ja -sopimukseen. Saimme myös 
koulutusta sosiaalisen median käytöstä. Kokouksessa käsiteltiin myös tuloksia vuoden 2021 Focal 
Point -toiminnasta, suunnitelmia vuodelle 2022, sekä Focal Pointtien roolin vahvistamista. Lisäksi 
kuulimme esitykset SPIDO-hankkeisiin liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista. 
   Jäsenmaista Saksa jakoi etäyhteyden välityksellä tietoa Online World Food Safety -almanakasta. 
Espanja avasi kansallista tiedotuskäytäntöään liittyen EFSAn EUFORA riskinarvioinnin 
koulutusohjelmaan. Kypros puolestaan kertoi IMPRORISK-arviointimallin olevan nyt kaikkien 
saatavilla netissä.  
   Kaikki kokouksessa pidetyt esitykset löytyvät EFSAn sivuilta. Katso ne tästä.  
 
Ennen varsinaista Focal Point-kokousta EFSA järjesti työpajan, jossa Focal Pointit ja 
viestintäverkoston jäsenet keskustelivat koordinoidusta viestinnästä (nykykäytännöistä ja 
tulevaisuuden näkymistä).  
 
 
1) 48. Focal Point (FP) kokous 
EFSAn Victoria Villamar avasi kokouksen toivottaen kaikki FPt tervetulleeksi Parmaan, jonka jälkeen EFSAn 
Drago Marojević kertoi AFn alaisen työryhmän (AFSG) ajatuksia uusista FP-tehtävistä ja -sopimuksista. 
Ryhmän työhön ovat osallistuneet myös useiden maiden FPt yhdessä AF-jäseniensä kanssa. Uudeksi 
sopimukseksi on tulossa 4-vuotinen kullekin maalle räätälöity puitesopimus, joka uusitaan ja raportoidaan 
vuosittain. Tavoitteena on, että FPt voisivat joustavasti valita ydintehtävien oheiseen mailleen parhaiten 
sopivia lisätehtäviä ja näin kasvattaa EFSAlta saatavaa rahoitusta. Mukavalta kuulosti mm. mahdollisuus valita 
tehtäviä, jossa FP voi auttaa toista maata tiettyjen tehtävien toteutuksessa. Tehtävät on jaoteltu neljän 
pääteeman alle: 1) kapasiteetin kasvattaminen, 2) yhteistyö ja kumppanuus, 3) tietotaidon- ja tiedonhallinta, 
sekä tieteen tukeminen ja 4) verkostoituminen ja sitoumukset. EFSA aikoo myös kohdentaa lisäresurssia FP-
toimintaan (8‒10 M €/vuosi).  
 
Asia on esillä seuraavaksi AF-kokouksessa ja siihen palataan vielä syyskuun FP-kokouksessa. Tavoitteena on 
allekirjoittaa uudet sopimukset marraskuun loppuun mennessä. Koska FPlle ei jaettu asiasta mitään kovinkaan 
yksityiskohtaisia tietoja tyydyttiin vain varovaisesti toteamaan, että tehtävissä ja sopimuksessa ollaan 
menossa hyvään suuntaan. Epäselväksi jäi myös se, onko FPeilla mahdollisuutta kommentoida tehtäviä ja 
sopimuksia mitenkään. 
 
Seuraavaksi saatiin koulutusta sosiaalisen median käytöstä EFSAn Margherita Guidin ja Clémence Foltzin 
johdolla. Noin 67 % FPeista viestii tällä hetkellä some-kanavissa. Loppuja kannustettiin, koska se mm. tekee 
työstämme entistä näkyvämpää, nostaa asiantuntemustamme ja auttaa toteuttamaan FP-tehtäviä. Se lisää 
myös työnantajiemme näkyvyyttä ja saavutettavuutta, sekä EFSA-tasolla nostaa sen mainetta ja tekee 
näkyväksi EFSAn yhteistyön sen partnereiden kanssa, eikä vähäisimpänä herättää kiinnostusta ja houkuttelee 
uusia kykyjä mukaan EFSA-työhön. Kouluttajat kannustivat FPja vahvistamaan EFSAn viestejä ja 
osallistumaan rohkeasti myös some-kanavien keskusteluihin. Lisäksi muistutettiin, että somessa kannattaa 
olla sopivan aktiivinen, pysyä asiassa ja kirjoittaa lyhyesti vain asioista, jotka tuntee sekä käyttäytyä aina 
muutenkin fiksusti. EFSA on perustanut yhdessä sisarorganisaatioidensa kanssa instatilin, joka kannatta ottaa 
seurantaan. Julkaisin kokouksesta LinkedInissa.  
 
Toisena kokouspäivänä Konstantinos Paraskevopoulos EFSAsta informoi videon välityksellä SPIDO-
hankkeisiin liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista, jotka listattu alle: 
- ANIMAL WELFARE: Development of a Roadmap for Action for the Project ‘More Welfare: towards New Risk 
Assessment Methodologies and Harmonised Animal Welfare Data in the EU’  

http://www.efsa.europa.eu/
https://www.efsa.europa.eu/en/events/48th-meeting-focal-point-network
https://www.instagram.com/one_healthenv_eu/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6932794380093145089/
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500 000 €, tarjousten/osallistumishakemusten määräaika 25.8.2022, https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=11004 (hankintasopimus)  
 
- RISK COMMUNICATION: Development of a Roadmap for Action on Evidence-based Risk Communication in 
the EU Food Safety System 
1 M €, tarjousten/osallistumishakemusten määräaika 25.8.2022, https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=11043&locale=en (hankintasopimus) 
 
- OMICS: Application of omics & bioinformatic approaches in RA, haku avautuu lähiaikana (hankintasopimus) 
 
- EXPOSURE SCIENCE: Advancing aggregated exposure, haku avautuu lähiaikana (hankintasopimus) 
 
- NAMs: Implementing the EFSA New Approach Methodologies (NAMs) Roadmap through Advancing 
Toxicokinetic Knowledge in Chemical Risk Assessment 
3 M €, haku avautuu lähiaikana, https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:252199-
2022:TEXT:EN:HTML&src=0  (hankintasopimus) 
 
- OMICS: Implementation of a Multi-OMICs and Inter-species Workflow to Derive Human Reference Points 
and Health-based Guidance Values (HBGVs) from Quantitative in Vitro Data 
3,25 M €, tarjousten/osallistumishakemusten määräaika 15.6.2022 (todennäköisesti hakuaikaa jatketaan),  
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10539&locale=en (hankintasopimus) 
 
-AI: European Foodome Project 
1,7 M €, haku avautuu lähiaikana (EFSAn yhteistyöorganisaatioille “korvamerkitty” apuraha) 
  
EFSA lähettää FPlle tiedon hakujen avauduttua, jotka FPt jakavat entiseen tapaan maissaan relevanteille 
tahoille.  
 
EFSA keräsi ennen kokousta palauteta NAMs-aiheisesta hauista, sekä yhteistyöfoorumista ja kiitti 
kokouksessa seuraavia jäsenvaltioita: DK, GR, DE, IT ja FI positiivisesta palautteesta. Kaikki toivoivat EFSA 
vetoista virtuaalista yhteistyöfoorumia.  
 
Keskusteluissa FPt kertoivat EFSAn TIM-tekoälytyökalulla tekemien hakujen olleen hyödyllisiä, kun FPt etsivät 
maistaan tahoja, joille välittää EFSAn toimeksiantotarjouksia/hankintailmoituksia. Keskustelussa nousi esille 
myös toive kansantajuisesta SPIDOsta kertovasta infograafista, koska asia voi olla varsinkin mahdollisiin 
rahanhakuihin osallistuville epäselvä. EFSA otti asiasta kopin ja aikoo toteuttaa toivomuksen.  
 
Seuraavaksi EFSAn Gorgias Garofalakis kertoi FPien roolin vahvistamisesta liittyen EFSAn 
rahanhakukuulutuksiin ja kumppanuuksien edistämiseen. EL ja FR esittelivät hyviä käytäntöjään. EL 
kertoi louhivansa sopivia organisaatioita, joille välittää tietoa EFSAn rahanhauista (apuraharahoituksista ja 
toimeksiantotarjouksista/hankintailmoituksista) mm. kansallisista rekistereistä, Pudmedistä ja EFSAn 
julkaisuista. He myös tekivät aiheesta kyselyn maansa yliopistoille ja tutkimuslaitoksille vuonna 2020. FP on 
myös aloittanut soittamaan sopiville organisaatioille. Lisäksi he suunnittelevat tulevaisuudessa lisäävänsä FPn 
näkyvyyttä osallistumalla yhä enemmän kansallisiin tapahtumiin ja infotilaisuuksiin. FR puolestaan jakoi tietoa, 
kuinka he hakevat hankkeisiin konsortiokumppaneita muista maista. Heillä on käytäntönä muistuttaa vuosittain 
organisaatioitaan mahdollisuudesta hyödyntää FPia, joka auttaa heitä etsimään tutkimuspartnereita muiden 
maiden FPien avustuksella. He ovat myös hyödyntäneet tarkoitukseen EFSAn TIM-tekoälytyökalun louhimia 
tuloksia sekä Art36 organisaatioiden listan tietokantaa. Ranskassa on jo opittu, että FPista voi olla todellista 
apua myös verkostoitumisessa muiden maiden organisaatioiden ja tutkimusryhmien kanssa.  
 
Keskustelussa FI kertoi jättäneensä suomalaisilta Art36 organisaatioilta saamansa pyynnön EFSAlle, jossa he 
toivoivat EFSAn järjestämää infotilaisuutta Art36 organisaatioiden tutkijoille EFSAn rahoituksista ja 
yhteistyökumppanuusmahdollisuuksista Art36 organisaatioiden kesken. Tämä olisi hyvä tilaisuus kutsua myös 
FPt paikalle, esittelemään sitä mistä tutkijat saavat kansallista apua. FI ehdotti myös, että Art36 organisaatiot 
kutsuttaisiin mukaan vuoden RARA tapahtumaan. Harmillisesti FPien ideoima ajatus FP-posterista ONE-
konferenssiin ei jostain syystä realisoitunut ja EFSA kertoi olevan nyt liian myöhäistä saada posteria mukaan.  
  
Seuraavaksi ES avasi kansallista tiedotuskäytäntöään EFSAn EUFORA riskinarvioinnin 
koulutusohjelmasta. He olivat tehneet hengästyttävän määrän ohjelman promoamistyötä mm. esitelleet 
ohjelmaa posterilla, laatineet aiheesta infolehtisen ja uutisen, välittäneet tietoa s-postitse, ahkeroineet 
somessa, esitelleet ohjelmaa kansallisissa tapahtumissaan. Myös EFSAsta oltiin käyty kertomassa ohjelmasta 
kansallisissa tapahtumissa. Työ tuotti tulosta ja Espanjasta lähti eniten hakemuksia. He loivat ohjelmaan myös 
eniten harjoittelupaikkoja; peräti 4 organisaatiota osallistui ohjelmaan isäntäorganisaatioina vuosien 2021–
2022 aikana. Ja niissä ohjausta sai kaikkiaan 6 koulutettavaa.   

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11004
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11004
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11043&locale=en
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11043&locale=en
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:252199-2022:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:252199-2022:TEXT:EN:HTML&src=0
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10539&locale=en
https://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship
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CY kertoi ImproRisk -semideterministisen riskinarvioitimallin olevan nyt kaikkien saatavilla netissä. 
Malli soveltuu kemialliselle pitoisuusdatalle. Ruoankäyttötiedot se poimii EFSAn aineistosta (EU-Menu).  
FI informoi järjestävänsä CYn kanssa yhteisen minityöpajan elintarviketurvallisuustyökaluista: BIKE ja 
ImproRisk, 23.5.2022. FIn osalta järjestelyistä vastaa Ruokaviraston riskinarviointiyksikkö. 
 
Kokoukseen lopuksi Saksan riskinarviointi-instituutin (BfR) Phoebe Young jakoi videonvälityksellä tietoa 
Online World Food Safety -almanakasta. Hanke on vihdoin edennyt vaiheeseen, jossa FPt pääsevät 
päivittämään tietoja online-versioon ja viemään maaprofiileistaan sinne käännöksiä. Kaikki maat allekirjoittavat 
BfRn kanssa aiheesta sopimuksen, jonka jälkeen he saavat verkkoversioon tunnukset. DE on lähettänyt FPlle 
jo ohjeet ja pyynnön päivityksestä. FIn osalta sopimus on kunnossa ja sivu päivitetty. Tällä hetkellä 
almanakassa on tietoja 56 maan osalta ja lukua on tarkoitus kasvattaa entisestään. BfR julkaisi sivut 
Maailman elintarviketurvallisuuspäivänä 7.6 ja kutsui FPt mukaan promoamaan uutta almanakkaa. 
Tarkkailkaa somessa #bfrwordfoodsafetyalmanac. Kokouksen jälkeen FI julkaisi aiheesta uutisen. 
 
Kokouksen parasta antia olivat FP-kollegoiden ja EFSAn henkilöstön tapaaminen fyysisesti sekä totta kai 
avoimet keskustelut mm. esillä olleista asioista. 
 
Muut asiat 
 
EFSAn sivuilla on julkaistu tiivistelmä edellisestä kokouksesta, sekä kokouksessa pidetyt esitykset.  

 
Seuraavat kokoukset  

 49th 14−15.9.2022 TEAMS  
 50th 7-8.12.2022 Berliini, DE + RARA II tapahtuma  

 
 
 
 
 
2) Joint CEN & Focal Point workshop Coordinated Communication (“COCO”): Current practices and 
future perspectives 
 
Ennen FP-kokousta EFSA järjesti vuorovaikutteisen yhteistyöpajan koordinoidusta viestinnästä 
(nykykäytännöt ja tulevaisuuden näkymät), johon osallistuivat FPt ja viestintäverkoston jäsenet. Osa osallistui 
tilaisuuteen videoyhteydellä (esim. FI CEN jäsen Jari Eloranta). Puheenjohtajana toimivat Barbara Gallani 
EFSAsta ja Alankomaiden AF-jäsen Antoon Opperhuizen.  
 
Työpaja aloitettiin yhteisluennolla, jossa kerrottiin, että FP-verkosto perustettiin, koska AF-jäsenet tarvitsivat 
teknistä apua ja tukea työlleen. Alusta pitäen FP- ja CEN-verkostojen työ on ollut viestinnän osalta osittain 
päällekkäistä. Yhteistyö ryhmien välillä korostuu entisestään erityisesti, koska asia nostetaan korkealle myös 
uudessa 27.3.2021 voimaan astuneessa EUn riskinarvioinnin avoimuusasetuksessa, jolla tähdätään erityisesti 
riskinarvioinnin avoimuuden lisäämiseen ja viestinnän parantamiseen. Verkostojensa välisiä hyviä 
toimintatapoja ja käytäntöjä esittelivät HRn, CYn ja ITn FP- ja CEN-jäsenet. Sekä HR että CY kertoivat 
tekevänsä tiivistä yhteistyötä myös maidensa AF-jäsenten kanssa. Italialaiset puolestaan kertoivat, etteivät he 
alun perin tunteneet toisiaan, koska työskentelevät eri puolella Italiaa eri organisaatioissa, mutta ovat 
rakentaneet aktiivisen yhteistyön, jossa tiedonjako puolin ja toisin on mm. nopeaa.   
 
Seuraavaksi paikalla olijat pohtivat yhdessä ideoita koordinoidulle viestinnälle neljässä eri ryhmässä; mitä 
hyviä käytäntöjä, mahdollisuuksia ja haasteita se sisältää. Miten sitä edistettäisiin ja miten luotaisiin yhteinen 
lähestymistapa. Selvittelimme myös FP- ja CEN-verkostojen rooleja. FIn FPn kanssa samassa ryhmässä 
työskentelivät DE (FP ja CEN), CY (FP ja CEN), EL (FP ja CEN), ME (FP ja CEN) ja BG (FP).  EFSAn Tony 
Smith fasilitoi vilkkaita keskustelujamme.  
 
Työpajan lopuksi todettiin, että työpaja onnistui hienosti ja EFSAlle jäi sivutolkulla fläppitaulujen materiaalia 
jatkotyöstettäväksi. Yhteiskokouksia/työpajoja verkostojen välillä päätettiin pitää useimmin.  
 
 
 
 
JAKELU: P. Mäkelä, J. Nieminen, P. Tuominen, L. Maunuksela, J. Husu-Kallio/MMM, T. Aaltonen/MMM
  

https://www.mdpi.com/2304-8158/10/11/2520
http://www.improrisk.com/
https://worldfoodsafetyalmanac.bfr.berlin/index.php?title=Main_Page
https://www.ruokavirasto.fi/yhteisot/focal-point/ajankohtaista-efsasta/ajankohtaista-efsasta/saksan-riskinarviointi-instituutti-julkaisi-uuden-verkkoversion-elintarketurvallisuuden-almanakasta/
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/47th-meeting-focal-point-network
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1381

