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Joukkoliikennejaoston perustaminen ja jäsenten valinta
KEHA: 1168 /021/2013

Kaupunginhallitus 18.2.2013 § 129

Oulun kaupunki toimii 1.1.2013 alkaen joukkoliikennelain 12 §:n 3
momentin 10 kohdan tarkoittamana seudullisena toimivaltaisena
viranomaisena Oulun kaupungin sekä Iin, Kempeleen, Limingan,
Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kuntien alueella. Kunnat ovat
kesällä 2012 päättäneet liittyä seudulliseen toimivaltaiseen joukkoliikenneviranomaiseen ja hyväksyneet laaditun yhteistoimintasopimusluonnoksen yhteistoiminnan pohjaksi.
Yhteistoimintasopimuksessa sovitaan joukkoliikennelain toimivaltaiselle viranomaiselle säädetyistä tehtävistä sekä muista kuntien
sopimista joukkoliikenteen tehtävistä. Sopijakunnat hoitavat yhteistoimintasopimuksessa esitetyt tehtävät kuntalain 76 ja 77 §:n
mukaisesti siten, että Oulun kaupunki vastuukuntana perustaa
niistä huolehtimaan yhteisen toimielimen. Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen johtosäännössä, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.12.2012/32, toimivalta on määritetty Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen perustettavalle joukkoliikennejaostolle.
Tehtävät ja toiminta
Joukkoliikennejaoston tehtäviä ovat joukkoliikenteen toimivaltaiselle viranomaiselle asetetut tehtävät sekä yhteistoimintasopimuksessa joukkoliikennejaostolle erikseen määriteltävät tehtävät.
Yhteistyösopimuksessa määritellään päätöksenteko- valmisteluja yhteistyöelimet ja niiden tehtävät. Siinä käsitellään myös yhteistoiminnan tavoitteita ja yleisiä periaatteita sekä määritellään kustannusten jakoperusteet ja noudatettavat neuvottelu-, lausunto- ja
seurantakäytännöt. Yhteistoimintasopimukseen tehdään tarkistuksia tarpeen mukaan. Pienten, teknisluonteisten tarkistuksen tekeminen on sopimuksessa delegoitu joukkoliikennejaostolle.
Joukkoliikennejaoston ratkaisuvalta ja erityistehtävät ovat:
1) valmistelee ja tekee kunnille esityksen toimivalta-alueensa
joukkoliikenteen tavoitteellisesta palvelutasosta
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2) määrittelee ja toimeenpanee toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason ja hintavelvoitteet (lipputyypit, lippujen asiakashinnat ja lipputuen osuuden) Oulun osalta ja muiden sopijakuntien 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 sopijakuntien 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.
Joukkoliikennejaoston tehtävänä on myös laatia joukkoliikenteen
talousarviot, toimintasuunnitelmat ja tilinpäätökset ja vastata tehtäviinsä liittyvästä seurannasta, raportoinnista ja tietojen hallinnasta. Sen tehtäviin kuuluu selvittää joukkoliikenteen palvelutarpeita
ja laatia tarvittavia joukkoliikennesuunnitelmia.
Oulun kaupunginhallituksella ei ole kuntalain 51 §:ssä tarkoitettua
otto-oikeutta joukkoliikennejaoston käsittelemiin asioihin lukuun
ottamatta päätösten laillisuusvalvonnan edellyttämää ottooikeutta.
Jotta käyttäjä maksaa periaate paremmin heti aluksi liikennehankinnoissa toteutuisi on kuntarajat ylittävien liikennehankintojen
kustannusten jaoksi esitetty kunnanjohtajien välisissä neuvotteluissa ulospendelöintiä (Tilastokeskuksen luvut). Jatkossa kun
matkustuksesta on tarkempaa tietoa, kustannusperiaatetta voidaan muuttaa. Kustannusjakoesitys muuttaa jakoa siten, että Oulun osuus pienenee ja muiden suurenee. Koska muutoksella on
muille kunnille merkitystä, on muutettu sopimusluonnos lähetetty
niille valtuustotasolla hyväksyttäväksi. Yhteistoimintasopimus-
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luonnokseen (liitteenä) on korjattu myös toimielimen nimi sekä
poistettu Hailuoto, joka jäi pois viranomaistoiminnasta.
Jäsenet
Johtosäännön mukaan jaostossa on kolmetoista (13) jäsentä, joista Oulun kaupunginvaltuusto valitsee seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen, sekä Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kunnanvaltuustot valitsevat
kukin yhden (1) jäsenen ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Oulun kaupunginvaltuusto päättää jäsenten valitsemisesta.
Edelleen johtosäännössä määrätään: Oulun kaupunginvaltuusto
valitsee asettamistaan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Joukkoliikennejaoston puheenjohtajan tulee olla yhdyskuntalautakunnan jäsen.
Tasa-arvoL 4 a §:n mukaan kunnallisissa ja kuntien välisissä yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia,
jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Päätösehdotus, apulaiskaupunginjohtaja Kenakkala:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
-

valitsee joukkoliikennejaostoon seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä
valitsee Oulun kaupungin edustajista jaoston puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan.
valitsee joukkoliikennejaostoon Iin, Kempeleen, Limingan,
Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kuntien kunnanvaltuustojen
nimeämät jäsenet ja varajäsenet.

Kaupunginhallituksen päätös 18.2.2013 § 129:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
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Kaupunginhallituksen päätösehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää, että se
-

valitsee joukkoliikennejaostoon seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä
valitsee Oulun kaupungin edustajista jaoston puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan.
valitsee joukkoliikennejaostoon Iin, Kempeleen, Limingan,
Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kuntien kunnanvaltuustojen
nimeämät jäsenet ja varajäsenet.

Kaupunginvaltuuston päätös 25.2.2013 § 21:
Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti joukkoliikennejaostoon
seuraavat jäsenet:
Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Oulu
Raimo Hämeenniemi
Hanna Sarkkinen
Suvi Helanen
Tiina Suutari
Raine Pernu
Otto Simola
Jari-Pekka Teurajärvi

Heikki Rajavaara
Veli-Pekka Kultanen
Ulla Rasvala
Heli Pihlajamaa
Sari Halonen
Eija Karhu
Timo Tikanoja

Ii
Heli-Hannele Haapaniemi

Matti Kaakkuriniemi

Tyrnävä
Jouni Kurkela

Kaisa Liikanen

Liminka
Jukka Raitio

Hanna Leskinen

Muhos
Mari Keränen

Minna Väätäjä

Lumijoki
Eino Jakkula

Ari Korkala

Kempele
Pekka Salmela

Risto Sarkkinen
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Puheenjohtajaksi valittiin Raimo Hämeenniemi ja varapuheenjohtajaksi Hanna Sarkkinen

Otteen oikeaksi todistaa 28.2.2013
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