
 
 

 

      

PÖYTÄKIRJA  

      28.9.2017 

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS nro 6      

A70826, REILA reittimerkintöjen turvallisuus, pilottialueena Lappi 

 

1. Kokouksen avaus 
Todettiin läsnä olevat varsinaiset jäsenet: 
1. Haataja Vesa, Sallan kunta, ilmoittanut poissaolonsa 
2. Herva Pekka, Lapin ELY 
3. Kokkonen Sakari, Metsähallitus Lapin luontopalvelut 
4. Lehto Seppo, Lapin AVI 
5. Niska Petri, Liikenneturva 
6. Seurujärvi Markku, Lapin Safarit Oy 
7. Soudunsaari Martti, Lapin pelastuslaitos 
8. Tolppi Reijo, Lapin AMK, ilmoittanut poissaolonsa 
Todettiin muut läsnäolijat: Alho Paula (rahoittaja), Lapin ELY, Kauppinen Joel, Metsähallitus, Kestilä Sini, 
Lapin AMK/MTI. Projektipäällikkö Eija Raasakka on matkoilla, joten projektisuunnittelija Sini Kestilä toi-
mii kokouksen sihteerinä.  
 

2. 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: Yli puolet ohjausryhmästä paikalla ja kutsut ovat lähteneet ajoissa. Todettiin kokous päätösval-
taiseksi. 
 

3. Esityslistan hyväksyminen  
Esitys: Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin. 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja. 
Esitys: Edellisen kokouksen pöytäkirja 27.2.2017 on lähetty ohjausryhmälle kokouksen jälkeen ja se on 
allekirjoitettu. Kestilä esittele pöytäkirjan.  
Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi pöytäkirjan.  

 
5. Kolmannen/neljännen maksatushakemuksen 1.6. – 31.12.2016 rahoituspäätös. 

Esitys: Kestilä esittelee rahoituspäätöksen.  
Päätös: Hylättyjä kustannuksia oli 24,09 jotka johtuvat väärästä palkkakirjauksesta (Lapin AMK). Talous-
sihteeri on korjannut kirjauksen yhdessä maksatustarkastajan kanssa. Ohjausryhmä merkitsee rahoitus-
päätöksen tiedoksi.  



 

 

 
 

6. Viidennen maksatuskauden 1.1. – 31.7.2017 seurantaraportti ja maksatushakemus  
Esitys: Kestilä esittelee seurantaraportin ja maksatushakemuksen. 
Keskustelua:  
Paula Alho totesi, että isompien kokousten, seminaarien ja tapahtumien muistiot sekä sellaisetkin opin-
näytetyöt, joista ei ole tullut kustannuksia hankkeelle, kannattaa liittää seurantaraportin liitteeksi. Sakari 
kommentoi, että 281 osallistunutta 41 tilaisuudessa on merkittävä määrä ja REILA-hankkeessa tämä puoli 
on toiminut erinomaisesti. Todettiin, että hankkeessa on tehty hyvää verkostoitumistyötä niin Lapissa kuin 
kansallisella tasolla. 
 
Keskusteltiin opinnäytetöiden asemasta. Jos hankkeelle syntyy kuluja opinnäytetöistä, niin sellaiset aina-
kin pitää laittaa ylös ja tulokset olla julkisia.  
 
Jatkoaikahakemuksesta Sakari kommentoi, että sähköpostikokouksessa oli hyväksytty jatkoajan hakemus 
jo aiemmin. Kestilä kertoi, että siihen on tullut sisältömuutoksia pelastus- ja paikannusmerkin kokeilulu-
van osalta, joten jatkoaikahakemus käsitellään uudelleen tarkennetulla sisällöllä.  
 
Keskusteltiin turvallisuus mobiiliopastuksessa selvityksestä, joka on tilattu Mapitare Oy:ltä ja valmistuu 
syksyn 2017 aikana. Pohdittiin selvityksen toimittajan riippumattomuutta ja todettiin, että selvitys ei saisi 
olla vain toimittajan oman sovelluksen näkökulmasta vaan laajemmasta.  
Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi seurantaraportin ja merkitsi tiedoksi maksatushakemuksen.  

 
7. Katsaus toimenpiteisiin 1.8.2017 eteenpäin.  

Esitys: Kestilä esittelee tulevat toimenpiteet pp-esityksen kautta. Käydään läpi toimenpide kerrallaan. 
Keskustelua:  
Toimenpide 1: Kansallisen ja alueellisen verkoston luominen reittimerkintöjen ympärille: Keskusteltiin 
MOKEMA-hankkeen yhteistyön tärkeydestä, koska hankkeilla toisiaan tukevia toimenpiteitä moottori-
kelkkareittien turvallisuuden parantamisessa. 
 
Toimenpide 3: Turvalliset ja asiakaslähtöiset reittimerkinnät maastossa: Keskusteltiin, että pitää pyrkiä 
kansallisella tasolla yhtenäisiin maastoreittimerkintöihin. Myös Metsähallituksen maastoreittimerkinnät 
yhtenäiset muiden kanssa. Todettiin, että kansallisesti yhtenäiset merkinnät mahdollisia, mutta kansain-
välisellä tasolla niiden saaminen yhtenäiseksi haasteellista. Kokkonen kertoi, että esimerkiksi reitin pituus 
näytetään Keski-Euroopassa usein aikana kilometrien sijaan. Keskusteltiin, että Turvalliset ja asiakasläh-
töiset reittimerkinnät –ohjeistukseen pitää saada mahdollisimman ajantasainen tieto opastuksen suun-
nittelun tueksi. Herva totesi, että on hyvä huomioida erilaiset nopeasti muuttuvat sääolosuhteet ja niistä 
tiedottaminen reitinkäyttäjälle. 

 
8. Ylläs-pilotti 

Esitys: Kauppinen esittelee Ylläs-pilotin toimenpiteitä ja budjetin.  
Keskustelua: Pelastus- ja paikannusmerkin osalta mietittiin, että miten ulkomaalainen käyttäjä ymmärtää 
sen. Ehdotettiin, että olisiko mahdollisuutta ottaa esimerkiksi kuva merkistä ja lähettää se hätäkeskuk-
seen, koska tekstiviestejä sinne voi jo lähettää? Kauppinen puhui pelastus- ja paikannusmerkin ympärille 
tarvittavasta tietokannasta. Todettiin, että sen luominen on tarpeellinen, jotta merkkien hyödyntäminen 
pelastustehtävissä paranee. Tietokannan avulla pelastuslaitoksella on tarkka tieto jokaisesta merkistä.  
 

9. Jatkoaikahakemus 
Esitys: Kestilä esittelee jatkoaikahakemuksen toimenpiteet. 



 

 

Päätös: Alho totesi, että hankkeen täytyy laatia tarkempi budjetti loppurahojen osalta, sen täytyy olla 
realistinen. Jatkoajalle sidotaan vain se summa, joka käytetään. Alho totesi, että ylijäävä raha halutaan 
pitää Lapissa. Joulukuun maksatushakemuksen yhteydessä voidaan arvioida budjetti vielä kertaalleen.  
 
Muutoshakemukseen tarkat jatkoajalla tehtävät toimenpiteet. Lisänä toimenpide 2.,2.6. Pelastus- ja pai-
kannusmerkintöjen ohjeistuksen laatiminen; otetaan uutena asiana, pelastus- ja paikannusmerkin tieto-
kannan laatiminen. Todettiin, että tietokannan tarpeellisuus pelastus- ja paikannusmerkin kohdalla on 
noussut selkeästi esille Ylläs-pilotin myötä.  
 
Jatkoaikahakemus hyväksytetään ohjausryhmän jäsenillä, jonka jälkeen se laitetaan tiedoksi rahoittajalle, 
joka aukaisee EURA-järjestelmän sen muokkausta varten. 

 
10. Muut asiat 

Esitys: Ei muita asioita 
 

11. Seuraava kokous 
Esitys ja päätös: Viikko 9, ti 27.2.2018 klo 14-15.30 ja lisäksi jatkoaikahakemus käsitellään sähköpostiko-
kouksena ohjausryhmän jäsenten välillä. 

 
 

12. Kokouksen päättäminen: puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.43 
 
 
 
 
 
 
 
Sakari Kokkonen   Sini Kestilä   
puheenjohtaja   sihteeri 


