Kotihoidon pysäköintitunnus, hakemus
Hakija
Hakijan nimi
Henkilötunnus tai Y-tunnus
Postiosoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

Päätöksen tiedoksiantotapa
sähköpostitse

Suostun siihen, että Pysäköinninvalvonta voi antaa päätöksen tiedoksi
sähköisenä viestinä ilmoittamaani sähköpostiosoitteeseen siten kuin sähköisestä
asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 19 §:ssä säädetään.

postitse

Tunnuksenhaltija ja käyttöön tulevat ajoneuvot
Tunnuksenhaltijan nimi ja
yhteystiedot
(sähköpostiosoite ja
puhelinnumero)
Käyttöön tuleva ajoneuvot
(ajoneuvon
rekisteritunnukset, max. 3
kpl/hakemus)
Perustelut hakemukselle
(minkä lain alaista toimintaa
hakija harjoittaa, katso ohje
kääntöpuolella)

Liitteet
Kaupparekisteriote
Muu mikä:

_______________________________________________________________

Vaasan kaupungin pysäköinninvalvonta
PL 2, 65101 Vaasa
Kirkkopuistikko 26
Puh • +358 (0)6 325 4034, +358 40 637 5537
pysakoinninvalvonta@vaasa.fi

Päiväys ja allekirjoitus
____________________ ____ / ____ / 20___

________________________________________

Paikka ja päivämäärä
Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Toimita allekirjoitettu hakemuslomake Vaasan kaupungin Pysäköinninvalvonnalle, käyntiosoite: Kirkkopuistikko 26,
65100 VAASA tai postitse osoitteella Vaasan kaupunki, Pysäköinninvalvonta/Kirsi Peltonen, PL 2, 65101 VAASA tai
sähköpostitse osoitteella pysakoinninvalvonta@vaasa.fi
Päätös kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntämisestä/hylkäämisestä ilmoitetaan hakijalle hakijan ilmoittamalla
tiedoksiantotavalla. Myönteinen päätös oikeuttaa hakijan noutamaan pysäköintitunnuskortin sovittuna aikana
Teknisestä virastosta (Kirkkopuistikko 26). Pysäköintitunnus voidaan myös lähettää postitse hakijalle.

Ohje
Tällä lomakkeella voidaan hakea Vaasan kaupungin Pysäköinninvalvonnalta kotihoidon pysäköintitunnusta.
Hakemuksen käsittelyhinta on 85,00 euroa (sis. ALV 24 %).
Kunta voi myöntää tieliikennelain 190 a §:n (360/2020) 1 mom. mukaan kotihoidon pysäköintitunnuksen asiakkaan
kotona suoritettavaa:
1) sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 §:ssä tarkoitettua kotipalvelun, 20 §:ssä tarkoitettua kotihoidon ja 21
§:ssä tarkoitettua asumispalvelun tehtävää varten;
2) terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 §:ssä tarkoitettua kotisairaanhoidon tehtävää varten;
3) vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa (380/1987)
tarkoitettua tehtävää varten;
4) kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) tarkoitettua tehtävää varten.

Pysäköintitunnus voidaan myöntää kaikille tahoille (työntekijälle, yritykselle, yhdistykselle tai julkisyhteisölle) jotka
tuottavat kohdissa 1-4 määriteltyjä kotiin tuotavia kunnallisia palveluja. Tunnuksen myöntäminen yksityiselle
toimijalle edellyttää, että se toimii kunnan joko kilpailutettuna tai palvelusetelipalveluntuottajana.

Tunnuksenhaltijan on oltava hakijan palveluksessa oleva luonnollinen henkilö. Tunnuksenhaltijan tehtävänä on
huolehtia pysäköintitunnuksen asianmukaisesta käytöstä yrityksessä, yhdistyksessä tai julkisyhteisössä sekä toimia
yhteyshenkilönä tunnuksen myöntäneeseen toimijaan kunnassa.

Vaasan kaupungin pysäköinninvalvonta
PL 2, 65101 Vaasa
Kirkkopuistikko 26
Puh • +358 (0)6 325 4034, +358 40 637 5537
pysakoinninvalvonta@vaasa.fi

Tyhjennä lomake

Tunnuksella varustetun ajoneuvon saa pysäköidä Vaasan kaupungin ylläpitämillä kaduilla ja muilla kaupungin
hallinnoimilla alueilla työtehtävien suorittamista varten tieliikennelain 39 §:ssä säädetyllä tavalla liikennemerkillä
osoitetusta rajoituksesta huolimatta:







maksullisella pysäköintipaikalla maksua suorittamatta;
alueella, jossa pysäköinti on kielletty liikennemerkillä;
rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueella, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu;
pihakadulla muuallakin kuin merkityllä pysäköintipaikalla sekä
huoltoajo sallittu-lisäkilven vaikutusalueella

Pysäköintitunnus on ajoneuvokohtainen eli sitä voidaan käyttää vain tunnuksessa merkityissä ajoneuvoissa.

Pysäköintitunnus on pysäköinnin ajan asetettava ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle siten, että se on helposti
ulkopuolelta luettavissa. Pysäköintivirhemaksu voidaan määrätä mm. mikäli tunnus ei ole pysäköinnin ajan sijoitettu
tuulilasin sisäpuolelle ja helposti ulkopuolelta luettavissa, mikäli tunnus käytetään muussa kuin tunnuksessa
merkityssä ajoneuvossa, tai mikäli tunnusta käytetään muun kuin juuri tieliikennelain 190 a §:n 1 mom. mainitussa
asiakaskäynnin yhteydessä.

Pysäköinninvalvonta ei korvaa kadonneita pysäköintitunnuksia. Pysäköinninvalvonnalle on toimitettava uusi hakemus,
mikäli pysäköintitunnus on kadonnut. Kadonneista pysäköintitunnuksesta on heti ilmoitettava Pysäköinninvalvonnalle.

Tunnuksen myöntämisen edellytyksissä tapahtuneista muutoksista on viipymättä ilmoitettava Pysäköinninvalvonnalle.
Esimerkiksi jos kotihoidossa käytettävä ajoneuvo muuttuu, tai tunnuksenhaltija muuttuu yrityksessä.

Kunta voi peruuttaa myönnetyn tunnuksen, jos:
1.
2.
3.

tunnuksen myöntämisen edellytykset eivät enää täyty;
työntekijä tai tunnuksenhaltija on toistuvasti tai vakavasti käyttänyt taikka antanut käyttää tunnusta tämän
lain vastaisesti, eikä huomautuksen tai varoituksen antamista voida pitää riittävänä;
työntekijä tai tunnuksenhaltija sitä pyytää.
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