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(kotihoidon pysäköintisäännöt)  

Invalidiliitto ry kiittää kohteliaimmin liikenne- ja viestintäministeriön antamaa 

mahdollisuutta tulla kuulluksi hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi 

liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräistä siihen liittyvistä laeista.  

   

Invalidiliitto ry on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja 

palvelutoiminnan monialajärjestö. Liitto edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja 

toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista 

elämää. Invalidiliitossa on 30 000 henkilöjäsentä ja 146 jäsenyhdistystä.  

  

Invalidiliitto kannattaa esitystä pysäköintisääntöjen muuttamiseksi kotihoidon 

kotikäyntien suorittamisen helpottamiseksi. Esitys lisäisi kotihoidon asiakkaan luona 

tapahtuvaa työaikaa sekä mahdollisten kotikäyntien määrää, kun pysäköintipaikan 

etsintä helpottuisi.  Kokonaisuudessa uudistus on perusteltu niin vammaisen 

työntekijän kuin asiakkaan osalta.  

  

Pysäköintiä ei tule sallia esteettömille pysäköintipaikoille  

  

Hallituksen esitysluonnoksessa toimintamallina sovellettaisiin liikkumisesteisen 

pysäköintitunnuksessa käytettäviä ehtoja, joilla pysäköinti voi tapahtua 

liikennesäännön tai liikenneohjauslaitteen vastaisesti. Invalidiliitto ei kuitenkaan 

hyväksy sitä, että kotihoidon pysäköintisäännös sallisi pysäköinnin myös 

pyörätuolimerkein merkityille pysäköintipaikoille (LE-autopaikka). Invalidiliiton 

tiedossa on, että jo nykyisellään näitä paikkoja on niukasti. Esitys heikentäisi 

entisestään esteettömien pysäköintipaikkojen käyttömahdollisuutta ja sitä kautta 

vaikeasti vammaisten ihmisten liikkumisvapautta. Tästä syystä Invalidiliitto pitää 

tärkeänä, että tämän riskin välttämiseksi pysäköintitunnuksessa on käytettävä 

selkeästi kotihoidolle liittyvää symbolia ja säädöstä koskeva ohjeistus sallituista 

pysäköintialueista kotihoidon pysäköintitunnuksella tulee olla selkeä.  

  

Invalidiliitto pitää kannatettavana, ettei kotihoidon pysäköintiä rajoiteta 

aikarajoituksella, koska asiakkaiden tilanteet kotihoidon saapuessa voivat olla 

ennakoimattomia.   

  



Lisäksi liikennemerkin H25 (Huoltoajo sallittu) käytön laajentaminen kotihoidon 

pysäköintitunnuksilla merkityille autoille lisäkilvellä tukee pysäköintipaikan 

saatavuutta etenkin tiheästi asutetuilla alueilla.  

  

Pysäköintiluvan käyttöä yksityisillä pysäköintialueilla tulee vahvistaa  

  

Hallituksen esitysluonnoksessa tuodaan esiin, että nykyinen lainsäädäntö ei 

mahdollista liikkumisesteisen pysäköintiluvalla yksityisten kiinteistöjen alueella ja ko.  

lainsääntö rajoittaisi myös kotihoidon pysäköintiluvalla liikkuvia ilman erillistä 

sopimista kiinteistöjen omistajien tai haltijoiden kanssa.   

  

Tämän hetkisen lainsäädännön mukaan vammaisen pysäköintiluvalla (uusinimike 

liikkumisesteisen pysäköintitunnus) ei voi ilman kiinteistönomistajan lupaa pysäköidä 

yksityiselle alueelle eikä maksutta myöskään yksityisille pysäköintipaikoille. 

Invalidiliittoon tulee vuosittain useita yhteydenottoja esteettömän pysäköinnin 

vaikeutumisesta, koska yksityiset pysäköintipaikat ovat lisääntyneet. Yksityisillä 

pysäköintialueilla vammaisen pysäköintiluvalla, pysäköimisen ehdot ja käytännöt 

ovat vaihtelevia.  Käytännössä tämä vaikeuttaa liikkumisesteisten ihmisten 

pysäköimistä ja asiointimahdollisuuksia myös julkisissa palveluissa esimerkiksi niissä 

tilanteissa joissa palvelu toimii vuokrakiinteistössä ja kiinteistön pysäköintialue on 

yksityistä aluetta.    

  

YK:n vammaissopimuksen 20 artikla edellyttää sopimusosapuolelta toimia 

varmistaakseen vammaisille henkilöille mahdollisimman itsenäisen henkilökohtaisen 

liikkumisen. Lisäksi yhdenvertaisuuslain 15 §n mukainen kohtuulliset mukautukset 

vammaisille henkilöille tukee ehdottamaamme lakimuutosta.   

  

Invalidiliitto esittää, että lakimuutosta joka mahdollistaa kotihoidon 

pysäköintitunnuksella sekä liikkumisesteisten pysäköintiluvalla maksuttoman ja ilman 

aikarajoitusta pysäköinnin yksityisille pysäköintialueilla.  
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