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Tiivistelmä    
EFSAn kansallisten yhteyshenkilöiden (Focal Point) 49. verkkokokouksessa puhetta johti EFSAn 
Victoria Villamar. Osallistujia oli molempina kokouspäivinä ”langoilla” reilut 50 henkilöä. Kokouksesta 
poissa olivat: Itävalta, Puola ja Serbia.  Kokouksen päähuomio keskittyi uusiin Focal Point- 
sopimuksiin ja räätälöityihin tehtäviin, joita jäsenmaat voivat ydintehtävien oheen valita. Kokouksessa 
käsiteltiin myös EFSAn yhteistyöorganisaatioiden listan päivitystä sekä Focal Pointtien roolin 
vahvistamista. Lisäksi kuulimme esitykset joukkoistamisprojekteista, EUFORA-
riskinarviointikoulutusohjelman tilanteesta, sekä EFSAn ja EU-kandidaattimaiden välisestä 
yhteistyöstä. Jäsenmaista Portugali ja Kroatia kertoivat EFSAn rahoittamasta yhteisprojektistaan 
IDRISK, jonka tavoitteena on parantaa riskinarviointeihin käytettävien datojen laatua.  
Kaikki kokouksessa pidetyt esitykset löytyvät EFSAn sivuilta. Katso ne tästä.  
 
 
Kokouksen kulku 
EFSAn Victoria Villamar avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi, jonka jälkeen ääneen pääsi EFSAn 
pääjohtaja Bernhard Url. Hän piti jälleen kerran todella innostavan puheen eikä FP-verkoston tärkeys jäänyt 
epäselväksi. Pitkäjänteinen yhteistoiminta jäsenmaiden kanssa on EFSAlle super tärkeää. Seuraavien 20–30 
vuoden aikana kohdataan isoja haasteita, mm. miten ruokitaan kaikki maailman ihmiset ilman planeettamme 
pilaamista ja taklataan erityisesti somessa liikkuva feikkitieto. Ihmisillä on myös yhä enemmän mm. EFSAan 
kohdistuvia odotuksia.  
 
Seuraavaksi Lisa Brovall EFSAn talousyksiköstä avasi uusiin vuonna 2023 alkaviin 5-vuotisiin FP-
sopimuksiin liittyviä asioita. Sopimukset kytketään entistä kiinteämmin EFSAn strategiaan ja jäsenmaille 
kanavoitavaa rahoitusta kasvatetaan. Perusrahoitus ydintehtävistä kasvaa +10 % ja valitsemalla räätälöityjä 
tehtäviä jäsenmaat voivat edelleen kasvattaa rahoitusta. EFSA on budjetoinut ensi vuodelle 4 M €, vuodelle 
2024 6 M, vuodelle 2025 8 M ja vuosille 2026 ja 2027 10 M €/vuosi. Räätälöityjä tehtäviä on myös mahdollista 
toteuttaa alihankintasopimuksilla kolmannen osapuolen esim. jäsenmaan toisen Artikla 36 listan organisaation 
kanssa. Drago Marojević kertoi, että EFSAlle on myös mahdollista ehdottaa omaa räätälöityä tehtävää, josta 
ehdottajamaan ohella hyötyvät myös muut maat ja EFSA.  
 
Tavoitteena on, että FPt voisivat joustavasti valita ydintehtävien oheeseen mailleen parhaiten 
sopivia räätälöityjä tehtäviä ja näin kasvattaa EFSAlta saatavaa rahoitusta. Tehtävät on jaoteltu viiden 
pääteeman alle, jotka on esitetty alla olevassa taulukossa: 
 

 
 
 
FPja kannustettiin käymään jäsenmaissaan keskustelua etenkin räätälöityjen tehtävien osalta. (FIssa 
keskustelua on käyty useissa ryhmissä. Lisäksi valmisteilla on oma ehdotus koulutuksen järjestämisestä 
Ruokaviraston riskinarviointiyksikössä kehitetyistä malleista ja työkaluista). EFSA käy parhaillaan kaikkien 
maiden kanssa läpi räätälöidyt tehtävät kahdenvälisissä kokouksessa (FIn kanssa kokous pidettiin 28.9).  

http://www.efsa.europa.eu/
https://www.efsa.europa.eu/en/events/49th-meeting-focal-point-network
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EFSA pyysi FPja täyttämään alustavan taulukon räätälöidyistä valinnoistaan. Keskustelussa toivottiin EFSAn 
pikaisesti kertovan kaikki räätälöidyt tehtävät yksityiskohtaisine budjetteineen. FPt toivoivat myös näkevänsä 
kaikki uudet sopimuspohjat. Sopimukset tehdään kumppanuuden puitesopimuksesta, ydintehtävistä ja 
räätälöidyistä tehtävistä. Raportointi ja vuosisuunnittelu sekä sopimusten uusinta toteutetaan kuten tähänkin 
asti vuosittain. Tavoitteena on allekirjoittaa sopimuksia loka-marraskuussa. Räätälöityjen tehtävien osalta ensi 
vuoden tammikuussa. Alla olevassa taulukossa tarkemmin aikataulusta ja määräajoista. 
 

 
 
 
EFSA kertoi jatkavansa virallisten FP-kokousten rinnalla epävirallisia kuukausittaisia ”Check Point” -
seurantakokouksia ja viikoittaisia työkokouksia FPien kanssa verkossa. FP-tehtävien toteuttamisen 
edistymistä seurataan myös pitkin vuotta seurantadokumentilla, josta EFSA pystyy arvioimaan maiden 
suoriutumista, havaitsemaan pullonkauloja ja toteuttamaan analyysejä. 
 
Toisen kokouspäivän alkuun PT ja HR kertoivat EFSAn rahoittamasta yhteisprojektistaan IDRISK, jonka 
tavoitteena on parantaa riskinarviointeihin käytettävän datan laatua. Projektissa PT ja HR ovat pyrkineet 
kehittämään erityisesti automatisaatiota, jolla data siirtyy EFSAan ”napin painalluksella”, koska manuaaliseen 
siirtoon kuluu tuhottomasti aikaa ja dataan tulee virheitä. He ovat yrittäneet myös automatisoida FoodEx2 
luokittelun kehittämällä tähän algoritmia. Tekoälyn koulutukseen he saivat lisää dataa kymmenestä maasta. 
Lisädataa tarvitaan kuitenkin vielä lisää, jotta luokittelu saataisiin toimimaan riittävän tarkasti. He ovat 
pyytäneet EFSAn Chemical Monitoring Data Collection -verkoston tukea projektille.  
 
Seuraavaksi EFSAn Federica Barrucci kertoi joukkoistamisprojekteista, mm. FoodEx2 
elintarvikeluokittelu- ja kuvaussanaston perustermien kääntämisestä kaikille EU-kielille. Drago Marojević jatkoi 
EFSAn esityksiä esittelemällä EFSAn ja EU-kandidaattimaiden välistä yhteistyötä, mm. datankeräyksen ja 
afrikkalaisen sikaruton osalta.   
 
Martina Kurišova kertoi EFSAn Art36 listan komission asetuksen mukaisesta päivitysprosessista, joka 
pitää toteuttaa listan organisaatioille (N 313) vähintään 3 vuoden välein. Asian maansa osalta hoitaneita FPja 
kiiteltiin (12 maata) ja loppuja (17 maata) hoputeltiin. (Asia on FIn osalta kunnossa ja listamme säilyy 
ennallaan. Päivitetyllä listalla jatkavat: Ruokavirasto, THL, SYKE, HY, Luke, Tukes ja TY). Lista hyväksytään 
EFSAn johtokunnan kokouksissa.  
 
Seuraavaksi EFSAn Gorgias Garofalakis jakoi tietoa infowebinaarista, joka liittyy EFSAn vuoden 2023 
rahoitushakuihin. Parintunnin tapahtuma järjestetään joulukuussa (12 tai 13 päivä). DE kertoi järjestävänsä 
samansisältöisen tapahtuman, jonne myös muiden maiden osallistujat ovat tervetulleita. FPt voivat hyödyntää 
näitä materiaaleja esim. kansallisissa tapahtumissaan.  
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Kokoukseen lopuksi kuulimme EFSAn Cristina Alonso Andicoberryltä ennakkotietoa riskinarviointiin 
keskittyvästä EUFORA-koulutusohjelmasta, josta EFSA avaa loka-marraskuussa haun uusille 
koulutettaville ja koulutettavien ”isäntäorganisaatioille”. Hakuaikaa maaliskuun puoliväliin asti.  
 
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 some-kampanja ja infowebinaari. 
FPt jakavat aiheesta lisätietoa sitä mukaa, kuin sitä EFSAsta saavat.  
 
 
Muut asiat 
 

• CY informoi aloittavansa EFSAssa kansallisena asiantuntijana 1.10.2022 alkaen. 
• EFSA on avannut ilmoittautumisen RARA (Risk Assessment Research Assembly) -tapahtumaan, joka 

kokoaa yhteen tutkimusrahoittajat, päätöksentekijät ja tutkijat elintarviketurvallisuuden alalta.  
 
EFSAn sivuilla on julkaistu tiivistelmä edellisestä kokouksesta, sekä kokouksessa pidetyt esitykset.  

 
Seuraava kokous 
 

 50th 8.12.2022 Berliini, DE + RARA II tapahtuma (7.12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAKELU: P. Mäkelä, J. Nieminen, P. Tuominen, L. Maunuksela, M. Rahkio, S. Hjelm/MMM,  
J. Husu-Kallio/MMM, T. Aaltonen/MMM  

https://www.efsa.europa.eu/it/events/risk-assessment-research-assembly-rara-berlin-december-2022
https://www.efsa.europa.eu/en/events/48th-meeting-focal-point-network

