Hallintosääntö liite 2, voimaan 1.6.2017

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan johtosääntö
1 § Joukkoliikennelautakunnan tarkoitus
Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Tampereen, Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupunkien sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja
Vesilahden kuntien yhteisenä seudullisena joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Tampereen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen alaisuudessa.
Lautakunnasta on voimassa laissa ja muissa Tampereen kaupungin johtosäännöissä säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.
Lautakunnalla voi lautakunnan esityksestä olla yksi tai useampi jaosto.
Päättäessään jaoston asettamisesta Tampereen kaupunginvaltuusto määrää sen tehtävistä ja ratkaisuvallasta sekä jäsenten lukumäärästä.
2 § Toimikausi
Joukkoliikennelautakunnan toimikausi on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen toimikausi, ellei Tampereen kaupunginvaltuusto toisin päätä.
3 § Kokoonpano
Joukkoliikennelautakunnassa on 14 jäsentä, joista Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupunkien sekä Kangasalan,
Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien valtuustot kukin yhden (1) jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä enemmistön tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Tämä
vaatimus ei koske muiden kuntien kuin Tampereen valitsemia jäseniä eikä
varajäseniä.
Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee valitsemistaan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
4 § Joukkoliikennelautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta
Joukkoliikennelautakunnan toimivalta-alueeseen kuuluvat Nokian,
Oriveden, Tampereen ja Ylöjärven kaupungit sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat. Tällä alueella joukkoliikennelautakunta toimii joukkoliikennelain tarkoittamana seudullisena toimivaltaisena
viranomaisena.
Tässä tarkoituksessa joukkoliikennelautakunta
1) valmistelee ja tekee muille kunnille esityksen toimivalta-alueensa joukkoliikenteen tavoitteellisesta palvelutasosta

2) määrittelee ja toimeenpanee toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason Tampereen osalta ja muiden kuntien omasta palvelutasostaan tekemien päätösten pohjalta
3) päättää yksinomaan toimivalta-alueensa sisällä harjoitettavan joukkoliikenteen järjestämistavasta
4) päättää yksinomaan toimivalta-alueellansa harjoitettavan joukkoliikenteen hankinnasta
5) myöntää lupaviranomaisena yksinomaan toimivalta-alueellaan harjoitettavaan reittiliikenteeseen ja kutsujoukkoliikenteeseen luvat liikenteenharjoittajien hakemuksesta
6) päättää kuntien ja valtion toimivalta-alueensa joukkoliikenteeseen
osoittamien tukien, avustusten ja määrärahojen hakemisesta ja käyttämisestä
7) antaa lausunnot toisen joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen
toimivalta-alueeseen kuuluvasta liikenteestä
8) hoitaa muut joukkoliikennelaissa ja palvelusopimusasetuksessa paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle määrätyt tehtävät.
5 § Joukkoliikennelautakunnan yleistehtävät ja ratkaisuvalta
Joukkoliikennelautakunnan yleistehtäviin ja ratkaisuvaltaan noudatetaan
hallintosäännössä olevia lautakuntien yleistehtäviä ja ratkaisuvaltaa koskevia määräyksiä soveltuvin osin ottaen huomioon joukkoliikennelautakunnan seudullinen toimialue.
6 § Esittely
Joukkoliikennelautakunnassa asiat esittelee lautakunnan nimeämä esittelijä joukkoliikenneyksiköstä.
7 § Joukkoliikennejohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta
Joukkoliikennejohtajan tehtävänä on
1)
2)
3)
4)
5)
6)

johtaa valmistelua ydinprosessissaan
päättää muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä
vastata lautakunnan päätettäväksi tulevien asioiden valmistelusta
käydä sopimusneuvottelut ja valvoa sopimusten toteuttamista
päättää korvaus- ja muiden hakemusten vireillepanosta
päättää palvelujen ja tavaroiden hankinnasta sekä muiden kuin lautakunnan toimivaltaan kuuluvien sopimusten hyväksymisestä lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti, ellei muualla ole toisin
määrätty tai päätetty
7) päättää vähäisistä reitti- ja kutsujoukkoliikennelupien sekä vähäisistä
sopimusperusteisen liikenteen muutoksista
8) päättää toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä viranhaltijan ratkaistavaksi.
8 § Asiakirjojen allekirjoittaminen
Joukkoliikennejohtaja tai hänen määräämänsä allekirjoittaa joukkoliikenneyksikön asiakirjat.
9 § Menojen ja tulojen hyväksyjät

Joukkoliikennejohtaja tai hänen määräämänsä hyväksyy toimialueen menot ja tulot.

