PORIN SEUDUN JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNNAN
JOHTOSÄÄNTÖ
KV hyväksynyt 26.3.2012, voimaantulo 1.7.2012
(Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)
1§
Joukkoliikennelautakunnan tarkoitus
Porin seudun joukkoliikennelautakunta toimii (kuntalaki 77 §),
kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Porin,
Ulvilan, Harjavallan ja Kokemäen kaupunkien sekä Nakkilan
kunnan alueella yhteisenä seudullisena joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Porin kaupunginvaltuuston ja –hallituksen alaisuudessa.
Lautakunnasta on voimassa laissa ja muissa Porin kaupungin
johtosäännöissä säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.
2§
Kokoonpano

Joukkoliikennelautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja yhtä monta
henkilökohtaista varajäsentä. Porin kaupunginvaltuusto valitsee
viisi (5) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä
Ulvilan, Harjavallan ja Kokemäen kaupunginvaltuustot sekä
Nakkilan kunnanvaltuusto valitsevat kukin yhden (1) jäsenen ja
tälle henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenen tulee olla valtuutettu
tai varavaltuutettu.
Porin kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan valitsevat vuorovuosin muut sopijakunnat
keskenään sopimallaan tavalla.
Lautakunnan sihteerinä toimii liikenneinsinööri teknisenä avustajanaan joukkoliikennesuunnittelija.

3§
Joukkoliikennelautakunnan tehtävät
ja ratkaisuvalta
Joukkoliikennelautakunnan toimivalta-alueeseen kuuluvat Porin,
Ulvilan, Harjavallan ja Kokemäen kaupungit ja Nakkilan kunta.
Tällä alueella joukkoliikennelautakunta toimii joukkoliikennelain
tarkoittamana seudullisena toimivaltaisena viranomaisena ja
vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY, N:o
1370/2007) ja Suomen kansallisessa joukkoliikennelaissa joukkoliikenteen toimivaltaiselle viranomaiselle säädetyistä tehtävistä.
Joukkoliikennelautakunnan yleistehtävät
1)

vastata
joukkoliikenteen
viranomaistoiminnasta,
muualla ole toisin määrätty,

ellei

2)

vastata Porin kaupungin lautakuntien johtosäännön mukaisista yleistehtävistä,
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3)

päättää yksinomaan toimivalta-alueellansa harjoitettavan
PSA:n mukaisen joukkoliikenteen järjestämistavasta ja
hankinnasta sekä hyväksyy tehtävät sopimukset ja valvoo
niiden noudattamista, ellei toimivallasta ole muuta
määrätty,

4)

hyväksyy muut toimialaan kuuluvat sopimukset ja valvoo
niiden noudattamista,

5)

kehittää ja koordinoi sopijakuntien välistä joukkoliikennettä
koskevaa yhteistyötä yhteistoimintasopimuksen mukaisesti,

6)

päättää joukkoliikenteen
tämisestä ja ohjaa niitä,

7)

vastaa toimintaansa kuuluvasta viestinnästä,

8)

päättää toimivaltaan kuuluvista taksoista ja maksuista, ellei
muualla toisin määrätä,

9)

päättää vahingonkorvausten myöntämisestä, Porin kaupunginhallituksen määräämissä rajoissa

10)

päättää muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä toimialallaan

11)

valmistelee tarvittaessa muut kaupunginvaltuuston ja hallituksen päätettäväksi tulevat asiat,

12)

vastaa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sille asettamien
strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumisesta sekä konsernimääräysten noudattamisesta
alaisensa toiminnan osalta.

kehittämishankkeiden

käynnis-

Joukkoliikennelautakunnan erityistehtävät
1)

määrittelee ja toimeenpanee toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason Porin osalta ja Ulvilan, Nakkilan,
Harjavallan ja Kokemäen omasta palvelutasostaan tekemien esitysten pohjalta,

2)

myöntää lupaviranomaisena yksinomaan toimivalta-alueellaan harjoitettavaan reittiliikenteeseen ja kutsujoukkoliikenteeseen luvat liikenteenharjoittajien hakemuksesta,

3)

huolehtii kuntien ja valtion toimivalta-alueensa joukkoliikenteeseen osoittamien tukien, avustusten ja määrärahojen hakemisesta ja päättää niiden käyttämisestä sekä
valvoo niiden käyttöä,

4)

antaa lausunnot toisen joukkoliikenteen toimivaltaisen
viranomaisen toimivalta-alueeseen kuuluvasta liikenteestä,
ellei toimivallasta ole muuta määrätty,

5)

hoitaa muut joukkoliikennelaissa ja EU:n palvelusopimusasetuksessa
toimivaltaiselle
viranomaiselle
määrätyt
tehtävät.
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4§
Joukkoliikennetoimikunta
Lautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja
toimeenpanosta huolehtii lautakunnan nimeämä seudullinen
joukkoliikennetoimikunta apunaan joukkoliikennesuunnittelija.
5§
Esittely

Joukkoliikennelautakunnassa
liikenneinsinööri.

asiat

esittelee

Porin

kaupungin

6§
Läsnäolo- ja puheoikeus
Läsnäolo-oikeus ja -velvollisuus sekä puheoikeus lautakunnan
kokouksissa määräytyvät Porin kaupungin hallintosäännön 10 §:n
mukaan. Lisäksi puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa on kunkin sopimuskunnan kunnan- tai kaupunginhallituksen
keskuudestaan nimeämällä jäsenellä ja sen lisäksi kunnan/kaupunginjohtajalla tai teknisellä apulaiskaupunginjohtajalla
virkansa puolesta.
7§
Asiakirjojen allekirjoittaminen
Porin kaupungin liikenneinsinööri tai hänen määräämänsä henkilö
allekirjoittaa joukkoliikennelautakunnan asiakirjat.
8§
Voimaantulo

Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.7.2012.

