
 
 

 

     OHJAUSRYHMÄN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 

 

     6.11.2015   

 

 

REILA reittimerkintöjen turvallisuus, pilottialueena Lappi, A70826, ohjausryhmän kokous 

nro 1/2015       

1. Kokouksen avaus 

Eija Raasakka avasi kokouksen ja käytiin lyhyt esittelykierros. 

 

2. Ohjausryhmän jäsenten toteaminen 

Ohjausryhmän varsinaiset jäsenet ovat 

1. Haataja Vesa, suunnittelija. Sallan kunta 

2. Herva Pekka, ylitarkastaja, Lapin ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat (ei paikalla) 

3. Kokkonen Sakari, aluepäällikkö, Metsähallitus, Lapin luontopalvelut 

4. Lehto Seppo, pelastusylitarkastaja, Lapin AVI (ei paikalla) 

5. Niska Petri, yhteyspäällikkö, Liikenneturva 

6. Seurujärvi Markku, turvallisuuspäällikkö, Lapin Safarit Oy 

7. Soudunsaari Martti, pelastusjohtaja, Lapin Pelastuslaitos  (ei paikalla),  

varajäsen Pekka Väliheikki paikalla 

8. Tolppi Reijo, vararehtori, Lapin AMK 

Lisäksi ohjausryhmään kutsutaan aina rahoittajan yhteyshenkilö EU-koordinaattori 

Paula Alho sekä hankkeen hallinnoinnista vastaavat projektipäällikkö Eija Raasakka ja 

hanketaloussihteeri Sirpa Laukkanen. Vakituisiksi asiantuntijajäseniksi kutsutaan Erkki 

Ollila/MH, Pekka Väiheikki/Lapin Pelastuslaitos, Vesa Koivumaa/MTI Lapin AMK ja 

Aleksi Latvala/MTI Lapin AMK.  

 

3. Ohjausryhmän järjestäytyminen: valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 

sihteeri  

Esitys: Esitetään ohjausryhmän puheenjohtajaksi Sakari Kokkosta ja 

varapuheenjohtajaksi Seppo Lehtoa. Ohjausryhmän sihteerinä toimii hankkeen 

projektipäällikkö Eija Raasakka.  

Päätös: Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Sakari Kokkonen ja 

varapuheenjohtajaksi Seppo Lehto. Sihteerinä toimii Eija Raasakka. Jatkettiin kokousta 

tämän päätöksen mukaisesti.  

 

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esitys: Kokous on päätösvaltainen kun läsnä on puolet jäsenistä ja puheenjohtaja. 

Kokous on laillinen jos kokouskutsu on lähetetty noin kaksi viikkoa ennen kokousta. 

Kokousaineisto pyritään lähettämään noin viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu 

lähetetään sähköpostilla. 



 

 

Päätös: Tämä kokous on päätösvaltainen, sillä läsnä varsinaisista jäsenistä on puolet ja 

lisäksi puheenjohtaja. Poissaolonsa olivat etukäteen ilmoittaneen Seppo Lehto ja Martti 

Soudunsaari. Tämä kokous on laillinen, sillä kokouskutsu on lähetetty ma 26.10., kutsun 

liitteenä oli linkki hankehakemukseen ja rahoituspäätökseen. Muu kokousaineisto 

lähetettiin kokousta edeltävänä päivänä, pyritään kokousmateriaalin suhteen jatkossa 

aikaisempaan lähetykseen.  

 

5. Ohjausryhmän tehtävien toteaminen 

Esitys: Ohjausryhmä on asiantuntijoista ja keskeisimpien sidosryhmien edustajista 

koottu projektin toteuttajan tukiryhmä, jonka tehtävänä on  

 ohjata projektin toteuttamista suhteessa projektisuunnitelmaan ja 

rahoituspäätökseen sekä  

 tarvittaessa tehdä muutosehdotuksia projektin toteuttajalle  

 edistää projektin verkostoitumista ja yhteistyömahdollisuuksien luomista eri 

organisaatioiden muihin toimiin ja projekteihin  

 ohjata projektiin liittyvää tiedottamista  

 hyväksyä seuranta- ja loppuraportit  

 seurata budjetin toteutumista arvioida projektin saavuttamia tuloksia 

suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja  

 osaltaan kehittää menettelyjä, joilla projektin toteuttamista voidaan tehostaa  

 tehdä tarvittaessa esitykset koskien rahoituspäätöksen muutoksia (mm. jatko-

aika, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman muutokset)  

 esittää rahoittajalle projektin keskeyttämistä, jos projektin jatkaminen ei 

osoittaudu tarkoituksenmukaiseksi. 

Avustuksen saaja on aina vastuussa projektin toteuttamisesta ja tuen käytöstä. 

Ohjausryhmälle tätä vastuuta ei voi siirtää. 

Päätös: Todettiin ohjausryhmän tehtävät. Lisäksi sovittiin, että kaikki varsinaiset 

jäsenet nimeävät itselleen varajäsenen ja ilmoittavat tiedot Raasakalle. 

  

6. Ohjausryhmän kokousrutiineista päättäminen, kokousten pöytäkirjojen 

tarkastamisesta ja omista kuluperusteista päättäminen 

Esitys: Pöytäkirja lähetetään jäsenille kokouksen jälkeen sähköpostilla hyväksymis- ja 

kommentointikierrokselle. Mikäli kommentteja ei ole tullut yhden viikon sisällä 

lähetyspäivästä, katsotaan pöytäkirja hyväksytyksi. Pöytäkirja tarkistetaan seuraavassa 

kokouksessa ja sen allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. 

Päätös: Pöytäkirjat tarkistetaan esityksen mukaisesti. 

 

Rahoittajan ohjeiden mukaisesti ohjausryhmän hyväksyttäviä kustannuksia ovat 

jäsenten ja asiantuntijoiden matkakulut, kokouspalkkiot sekä kohtuulliset 

kokousjärjestelykustannukset. Ohjausryhmä päättää, maksetaanko kokouspalkkiota, 

joka voi olla enintään 60 €/hlö/kokous. Matkakustannukset hyväksytään valtion tai 

kunnan matkustussäännön mukaisesti. Viranhaltijoille ei makseta kokouspalkkiota.  

Esitys: Kokouspalkkiota maksetaan yritysjäsenille heidän niin halutessaan. Niihin 

liittyvät järjestelyt sovitaan erikseen projektipäällikön kanssa. 

Päätös: Ohjausryhmän kuluperusteiden suhteen toimitaan esityksen mukaisesti. 



 

 

 

7. Hankkeen sisältöön liittyvät asiat 

a. Hankkeen rahoituspäätös ja sen liitteet: Raasakka esitteli rahoituspäätöksen sisällön 

ja kertoi, että rahoittajan koollekutsuma aloituskokous toteuttajien kanssa on pidetty 

6.10.2015.  

b. Hankkeen tilinpito, laskujen hyväksyjät ja maksuliikenne: Sirpa Laukkanen kertoi, 

että toteuttajien tulee kunkin pitää erillistä kirjanpitoa tai riittävää kirjanpitoluokitusta. 

Kirjanpidon tulee perustua tarkistettavissa oleviin tositteisiin ja sen tulee tuottaa 

yksityiskohtaiset tiedot rahoitetun projektin menoista ja tuloista. Laukkanen kertoi, 

että maksatushakemukset ja siihen liittyvä raportointi organisoidaan Lapin AMKin 

kautta. Laskut hyväksymiskäytäntö on se, mikä on toteuttajaorganisaatioissa 

muutenkin, hanke ei tuo siihen muutosta.  

c. Tarkennettu toimenpidesuunnitelma ja aikataulutus: Toteuttajat esittelivät hankkeen 

perustietoja ja toimintaa pp-esityksen sekä aikataulutusta GANTT-taulukon avulla. 

(molemmat liitteenä) 

Kuntia on mukana 11 kpl ja lisäksi Inari on ottanut asian uudelleen käsittelyyn, päätös 

Inarin mahdollisesta osallistumista saadaan 11.11.2015. Aleksi Latvala avasi 

kuntaprosessia, jokaisessa kunnassa järjestetään seitsemän kuntakohtaista tapaamista 

ja kolme kuntien yhteistä tapaamista. Vesa Haataja totesi, että reittimerkinnät ovat 

tärkeä asia, jonka merkitystä ei ehkä aina poliittisessa päätöksenteossa tunnisteta. 

Hyvä, että asiaan voi REILAn kautta paneutua. Selkeä reittimerkintä tuo käyttäjille 

uskonvahvistusta sille, että on oikealla reitillä vaikka reitti olisikin selkeä. Myös 

kenttätoimijoille reittimerkintöihin paneutuminen on tärkeää. Sakari Kokkonen totesi, 

että toivottavasti kaikissa kunnissa on yhtä positiivinen asenne. Kokonaisvaltainen, 

looginen merkintäkehys on tärkeää. Vesa Koivumaa kertoi yhteenvetona 

kuntatapaamisista, että kaikissa kunnissa on hanketoimiin suhtauduttu positiivisesti ja 

innostuneesti. Kuntakohtaisesti on painotuksissa eroja ja ne huomioidaan tapaamisissa. 

Merkintäkäytänteet vaihtelevat kuntakohtaisesti ja hyväksi on koettu se, että 

hankkeessa voidaan vertailla eri kuntien käytäntöjä. Markku Seurujärvelle esitettiin 

kysymys yritysten reittisuunnitelmista ja niiden mahdollisesta hyödyntämisestä reittien 

riskienkartoituksessa. Seurujärvi kertoi, että safariyrittäjien velvollisuus on tehdä 

jokaisesta tuotteesta turvallisuussuunnitelma kuluttajaturvallisuuden näkökulmasta. 

Hänellä on sellainen tuntuma, että läheltä piti-tilanteista ilmoitetaan Tukesille vain 

murto-osa. Keskeisiksi haasteiksi Seurujärvi nosti 1) paikantamisen kun onnettomuus 

on sattunut eli miten apu löytää perille 2) tärkeänä turvallisuustekijänä reittien 

kunnossapidon, jossa on paljon eroavaisuuksia alueiden/kuntien välillä ja 3) 

asiakasrajapinnan ja käyttäjän vastuun, koska asiakkailta tulee korvausvaateita. Latvala 

ja Koivumaa kertoivat, että kuntatilaisuuksiin pyritään osaamaan aina yritysedustajia 

sekä muitakin ylläpitäjiä kuin kunnat, myös esim. latupooleja ja kyläyhdistyksiä. 

Riskipaikkojen karsiminen on tärkeää. Haasteena esille nousi myös pienten yritysten 

omat reitit, joita ei ole merkitty tai ilmoitettu mihinkään. Väliheikki kertoi, että tärkeää 

tarkastella sekä asiakkaan paikantumista että paikantamista. Hän totesi, että hyvin 

tärkeäksi on noussut se, että HÄKE osallistuu REILA-toimintaan. Lapin Pelastuslaitoksen 



 

 

johdolla pyritään järjestämään vierailu HÄKEn pääpaikalle Poriin mahdollisimman pian. 

Mobiiliopastuksen osalta hankkeessa kerätään koko ajan tietoa mahdollisuuksista ja 

muutoksista. Hankkeen loppupuolella tehdään esitys turvallisuuden huomioimisesta 

mobiiliopastuksessa. Haasteena ovat monenlaiset eri käyttöjärjestelmät ja karttapohjat 

sekä nopeasti muuttuva teknologia. Seurujärvi esitti, että hankkeessa olisi hyvä tehdä 

selvitys siitä, millä reiteillä yritykset liikkuvat ja mobiililaitteet toimivat. Tähän saisi 

yrittäjiltä hyvin tietoa. Lisäksi Kokkonen kertoi, että Metsähallituksen reiteillä toimii n. 

100 yritystä, joilta MH saa tätä tietoa. Koivumaa kertoi, että jos pelastuslaitos saa 

reittitiedon MapInfo-pohjalla, sen voi helposti siirtää pelastuslaitoksen käyttöön.  

d. Hankkeen tiedotustoiminta: Raasakka esitteli tiedotussuunnitelman, jota oli 

muokattu edellisen ohjelmakauden mediaraportista (liite). Tiedotussuunnitelma oli 

ensimmäinen versio, jota päivitetään ja jonka pohjalta ohjausryhmälle jatkossa 

raportoidaan. Alho neuvoi tutustumaan edellisen ohjelmakauden hyviin käytänteisiin ja 

pohjiin. Niska pyysi lisäämään Liikenneturvan julkaisun Liikennevilkun valtakunnallisiin 

lehtiin, joihin voidaan kirjoittaa REILAsta artikkeli.  

8. Muut asiat 

Niska totesi, että REILA on vakuuttava hanke, joka on lähtenyt hienosti alkuun. 

Kokkonen sanoi, että erityisesti lobbaustoiminta on ollut vakuuttavaa ja sitä 

vahvistetaan edelleen.  

  

9. Seuraava kokous  

Maanantai 29.2.2015 klo 9.00 – 10.30.  

 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 10.30.  

  

 

 

 

 

 _______________________   _______________________ 

Sakari Kokkonen   Eija Raasakka  

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 

 


