
 

 

Vasa stads parkeringsövervakningen
PB 2, 65101 Vasa
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pysakoinninvalvonta@vaasa.fi

Hemvårdens parkeringstillstånd, ansökan
Sökande

Sökandens namn

Personbeteckning eller FO-
nummer 

 

Postadress  

E-postadress  

Telefonnummer  

Delgivning av beslut 

        per e-post. Jag ger mitt samtycke till att Parkeringsövervakningen kan tillkännage beslutet 
som elektroniskt meddelande till den e-postadress jag meddelat såsom 
fastställts i 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas 
verksamhet. 

        per brev  

Tillståndsinnehavare och de fordon som kommer att vara i bruk 

Tillståndsinnehavarens namn 
och kontaktuppgifter (e-
postadress och 
telefonnummer) 

 

De fordon som kommer att 
vara i bruk (fordonens 
registernummer, max. 3 
st/ansökan) 

 

Motiveringar för ansökan 
(vilken form av lagstadgad 
verksamhet sökanden 
utövar, se Anvisning på 
omstående sida) 
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Bilagor 

Handelsregisterutdrag 

Annat, vilket:   _______________________________________________________________ 

 

Datum och underskrift 

 

____________________  ____ / ____ / 20___  ________________________________________  

Ort och datum    

Sökandens underskrift och namnförtydligande 

 

Leverera den undertecknade ansökningsblanketten till Vasa stads Parkeringsövervakning, besöksadress: 
Kyrkoesplanaden 26, 65100 VASA eller per post på adressen Vasa stad, Parkeringsövervakningen/Kirsi Peltonen, PB 2, 
65101 VASA eller per e-post till adressen pysakoinninvalvonta@vaasa.fi 
 
Beslut om beviljande/avslag ifråga om hemvårdens parkeringstillstånd meddelas åt den sökande på det vis sökanden 
meddelat ifråga om tillkännagivandet.  Ett positivt beslut berättigar den sökande att avhämta sitt 
parkeringstillståndskort under överenskommen tid från Tekniska sektorn (Kyrkoesplanaden 26). Parkeringstillståndet 
kan även sändas per post till den sökande. 

 

Anvisning 

Med denna blankett går det att ansöka om hemvårdens parkeringstillstånd från Vasa stads Parkeringsövervakning. 

Behandlingspriset för ansökan är 85,00 euro (mervärdesskattefritt pris).  
Kommunen kan enligt 190 a § (360/2020) 1 mom. i vägtrafiklagen bevilja parkeringstillstånd för hemvården för att i 
klientens hem utföra:  

 

1) uppgifter inom hemservice enligt 19 §, hemvården enligt 20 § och boendeservice enligt 21 § i 

socialvårdslagen (1301/2014); 

2) uppgifter inom hemsjukvården enligt 25 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 

3) uppgifter enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987) 

4) uppgifter enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977). 

 

Parkeringstillståndet kan beviljas åt alla instanser (anställda, företag, föreningar eller offentligt samfund) som 
producerar kommunal service som utförs i hemmen och fastställs i punkterna 1-4. Beviljande av tillstånd till en privat 

https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20141301
https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2010/20101326
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1977/19770519
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1977/19770519
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aktör förutsätter att denne fungerar som antingen konkurrensutsatt serviceproducent eller serviceproducent med 
hjälp av servicesedel för kommunen.  
 
Tillståndsinnehavaren bör vara en naturlig person som är anställd hos den sökande. Tillståndsinnehavarens uppgift är 
att ombesörja att parkeringstillståndet används ändamålsenligt inom företaget, föreningen eller det offentliga 
samfundet samt att fungera som kontaktperson till den aktör som beviljat tillståndet i kommunen. 
 
Ett fordon försett med tillståndet får parkeras på de av Vasa stad upprätthållna gatorna och på andra av staden 
administrerade områden i samband med skötsel av arbetsuppgifter på det sätt som stiftas i 39 § i vägtrafiklagen 
oberoende av de begränsningar som hänvisas till genom vägmärken: 

 

 på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att avgift betalas, 

 på områden där parkering är förbjuden med vägmärken; 

 på områden där den maximala parkeringstiden har begränsats, för längre tid än begränsningen; 

 på gårdsvägar även på andra än de märkta parkeringsplatserna samt 

 områden där skylten servicekörning tillåten är i kraft. 

 

Parkeringstillståndet är personligt och fordonsspecifikt och kan inte användas i andra fordon än de som är 

nämnda på tillståndet. 

 

Parkeringstillståndet ska under tiden för parkering placeras på insidan av fordonets vindruta så att det lätt kan läsas 

från utsidan.  En felparkeringsavgift kan påföras bl.a. ifall tillståndet under parkeringen inte har placerats på insidan 

av vindrutan och lätt kan läsas från utsidan, ifall tillståndet används i annat fordon än det som nämnts i ansökan och 

beslutet eller ifall tillståndet används på annat sätt än på det sätt som avses i 190 a § 1 mom. i vägtrafiklagen i 

samband med klientbesök.

 

Parkeringsövervakningen ersätter inte försvunna parkeringstillstånd. Parkeringsövervakningen ska tillsändas en ny 

ansökan, ifall parkeringstillståndet har försvunnit. Ifall parkeringstillståndet försvinner ska detta omedelbart meddelas 

till Parkeringsövervakningen.  

Förändringar som sker och som utgör en förutsättning för att tillstånd beviljas ska omedelbart meddelas till 

Parkeringsövervakningen. Exempelvis om ett fordon inom hemvården byts ut eller tillståndsinnehavaren i företaget 

ändras. 
 

Kommunen kan återkalla ett beviljat parkeringstillstånd om: 

1. förutsättningarna för beviljande av tillstånd inte längre uppfylls; 
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2. den anställde eller tillståndsinnehavaren återkommande eller på allvarligt sätt använt eller låtit någon annan 
använda tillståndet så att det strider mot lagen, och där givande av anmärkning eller varning inte anses vara 
tillräckligt; 

3. den anställde eller tillståndsinnehavaren begär om detta. 
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