
 
 

 

      

PÖYTÄKIRJA  

      27.2.2018 

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS nro 7      

A70826, REILA reittimerkintöjen turvallisuus, pilottialueena Lappi 

 Kokouksen avaus 

Todettiin läsnä olevat varsinaiset jäsenet: 
1. Haataja Vesa, Sallan kunta  
2. Herva Pekka, Lapin ELY, ilmoittanut poissaolonsa 
3. Kokkonen Sakari, Metsähallitus Lapin luontopalvelut 
4. Lehto Seppo, Lapin AVI 
5. Niska Petri, Liikenneturva, varajäsen Markku Mettänen paikalla 
6. Seurujärvi Markku, Lapin Safarit Oy, ilmoittanut poissaolonsa 
7. Soudunsaari Martti, Lapin Pelastuslaitos 
8. Tolppi Reijo, Lapin AMK 
 
Todettiin muut läsnäolijat: Kestilä Sini, Lapin AMK/MTI; Raasakka Eija, Lapin AMK/MTI; Juha Paso, Met-
sähallitus; Erkki Ollila, Metsähallitus 
 

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Esitys: Kokous on päätösvaltainen, kun kahdeksasta varsinaisesta jäsenestä puolet sekä puheenjohtaja 
ovat läsnä. Kokous on laillinen, kun kokouskutsu on lähetetty kahta viikkoa ennen kokousta.   
Päätös: Tämä kokous ei ole päätösvaltainen, sillä läsnä varsinaisista jäsenistä on vain kolme ja lisäksi 
puheenjohtaja. Kokouksen päätösvaltaisuus todennetaan lähettämällä kokouksen pöytäkirja ja muut 
materiaalit sähköpostikokouksessa hyväksyttäväksi. Tämä kokous on laillinen, sillä kokouskutsu on lähe-
tetty torstaina 1.2.2018 ja kutsun liitteenä oli edellinen pöytäkirja ja esityslista.  
 

2. Esityslistan hyväksyminen  
Esitys: Muutos kohtaan 6. Kuudennen maksatuskauden 1.8.2017- 31.1.2018 seurantaraportti ja maksa-
tushakemus. 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin. 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja. 
Esitys: Edellisen kokouksen pöytäkirja 28.9.2017 on lähetty ohjausryhmälle kokouksen jälkeen ja se on 
allekirjoitettu. Kestilä esittelee pöytäkirjan.  
Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi pöytäkirjan.  

 
4. Viidennen maksatushakemuksen 1.1. – 31.8.2017 rahoituspäätös. 

Esitys: Kestilä esittelee rahoituspäätöksen.  
Päätös: Ohjausryhmä merkitsee rahoituspäätöksen tiedoksi.  



 

 

 
5. Kuudennen maksatuskauden 1.1.2017 – 31.1.2018 seurantaraportti ja maksatushakemus  

Esitys: Kestilä esittelee seurantaraportin ja maksatushakemuksen. 
Keskustelua: Seurantaraporttiin ja maksatushakemukseen pitää lisätä vielä tammikuun toimenpiteet. 
Keskusteltiin pelastus- ja paikannusmerkin tiimoilta ja merkin hyväksymisestä Maanmittauslaitoksen osoi-
tetietokantaan. Maanmittauslaitos on arvioinut, että Ylläksen pilotin merkit saadaan tietokantaan tämän 
kevään aikana ja samalla mallinnetaan prosessi. Urien osalta keskusteltiin kunnan vastuusta ja sitä, kuinka 
paljon on käyttäjän vastuulla, kun huomioidaan erityisolosuhteet. Kuntien palaute ollut myönteistä.  
 
Päätös: Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi.  

 
6. Katsaus toimenpiteisiin 1.2.2018 eteenpäin.  

Esitys: Kestilä esittelee tulevat toimenpiteet pp-esityksen kautta. Käydään läpi toimenpide kerrallaan. 
Keskustelua:  
2018 tilaisuuksista, loppuseminaariin toivottiin myös Tukesin puheenvuoro ja mediaa mukaan. Aktiiviset 
toimijat pitäisi huomioida jotenkin loppuseminaarissa esim. karonkka, rahoitus pieni haaste.  
 
Toimenpide 3. todettiin, että englanninkielinen tulosten esittely on tärkeää (reittimerkintäohjeistuksen 
käännös). Käännöksen avulla mahdollistetaan esim. Barents Rescue –harjoituksen tiimoilta skandinaavi-
sen yhteistyön kehittäminen. Metsähallituksen kautta Reittimerkintäohjeistus lähtee kaikille heidän kent-
täpäälliköille ja näin ollen tulee kansallisesti jakoon.  
 
Kysyttiin, että onko budjetti toimenpiteiden toteuttamiseen riittävä. Budjetti on laskettu tarkkaan toimen-
piteiden loppuunsaattamiseksi. 
 

 
7. Muut asiat, Muutokset henkilöstössä  

Esitys: Kestilä esittelee. Sini Kestilä on siirtynyt 1.2.2018 Lapin AMK projektipäälliköksi REILA-hankkee-
seen. Eija Raasakka jatkaa Lapin AMK:n asiantuntijana REILA -hankkeessa. Erkki Ollila on siirtynyt 
1.1.2018 Metsähallituksella muihin tehtäviin, mutta jatkaa asiantuntijana REILA -hankkeessa. Erikoissuun-
nittelija Juha Paso toimii Metsähallitukselta REILA-hankkeessa. Ylläs-pilotoinnin viimeistelystä vastaa Met-
sähallituksen suunnittelija Jari Ylläsjärvi. Sakari Kokkonen siirtyy valtakunnalliseksi LVM päällikkö mutta 
jatkaa ohjausryhmän puheenjohtajana. Martti Soudunsaari on siirtynyt Lapin liittoon maakuntauudistuk-
sen varautumisen asiantuntijaksi, hän jatkaa ohjausryhmässä Lapin Pelastuslaitoksen edustajana.  

 
8. Seuraava kokous 

Esitys ja päätös: Viikko 34, torstai 23.8.2018 klo 14-15.30  
 

9. Kokouksen päättäminen: puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.26 
 

 
 
 
 
 
 
Sakari Kokkonen   Sini Kestilä   
puheenjohtaja   sihteeri 


