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§ 486
Kaupunginhallituksen lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esityksestä
uuden tieliikennelain muuttamisesta (kotihoidon pysäköintisäännöt)
MliDno-2019-2021
Valmistelija / lisätiedot:
Juha Ruuth
Liikenne- ja viestäministeriö on pyytänyt muun muassa Mikkelin kaupungilta
lausuntoa hallituksen esityksestä uuden tieliikennelain muuttamiseksi kotihoidon
pysäköintiä koskevilla erityisillä säännöillä
Tieliikennelakiin esitetty muutos, jolla helpotettaisiin kotihoidon työntekijöiden
pysäköintiä, on perusteltu. On selvää, että kotihoidon työtehtävissä autolla
liikkuminen on välttämätöntä ja etenkin kaupunkikeskustoissa tarkoitukseen sopivan
pysäköintipaikan löytäminen voi ajoittain olla hankalaa. Pitkät kävelymatkat
pysäköintipaikoilta käyntikohteisiin verottavat tehollista työaikaa. Usein mukana pitää
kuljettaa myös erilaisia tarvikkeita, joita on hankala kantaa pitkiä matkoja. Usein on
myös vaikea etukäteen arvioida, kuinka kauan käyntikohteessa joutuu käyttämään
aikaa, jolloin aikarajoitettujen pysäköintipaikkojen käyttö on hankalaa.
Esitetty muutos antaisi kotihoidon työntekijöille lähes samanlaiset oikeudet poiketa
pysäköintiä koskevista määräyksistä kuin nykyisin saa vammaisen pysäköintiluvalla.
Mikkelissä on jo vuosia ollut käytössä pysäköintitunnukset, joilla voi pysäköidä
kaupungin omilla maksullisilla pysäköintipaikoilla ilman, että jokaista pysäköintiä
varten tarvitsisi suorittaa erillinen maksu. Kertapysäköintiaika on rajattu 20 minuuttiin
tai kahteen tuntiin. Muista pysäköintisäännöistä tunnus ei oikeuta poikkeamaan.
Tällaisen maksullisen tunnuksen on voinut hankkia kuka tahansa. Maksullisuus ja
aikarajoitus ovat käytännössä rajanneet käytön sellaisille, joilla tulee esimerkiksi
työtehtävien takia paljon lyhyehköjä pysäköintejä tai pysähtymisiä kaupungin
keskustan alueella. Tunnuksia ovat hankkineet mm. jakelu- ja kuljetusyritykset, taksit,
kiinteistönvälittäjät ja huoltofirmat.
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä eli ESSOTE on myös käyttänyt
näitä pysäköintitunnuksia kotiin annettavien palveluiden työntekijöillään. Tunnus on
annettu aina vuodeksi kerrallaan ja se on oikeuttanut kahden tunnin pysäköintiin
kaupungin maksullisilla pysäköintipaikoilla. Käytännössä näiden ESSOTE:n tunnusten
käyttäjillä on pysäköintiajan ylityksiä katsottu hiukan enemmän läpi sormien, koska
heillä työtehtävät saattavat ajallisesti venyä odotettua pidemmiksi. Sama käytäntö on
ollut myös aikarajoitetuilla pysäköintipaikoilla. Järjestelmä on toiminut kohtalaisen
hyvin. Käyttäjien puolelta on kuitenkin esitetty toiveita sallitun pysäköintiajan
pidentämisestä nykyisestä kahdesta tunnista vähintään kolmeen.
Varjopuolina tässä järjestelmässä on nähty se, että pysäköintitunnuksista muodostuu
valitettavan usein saajan henkilökohtaisia etuja ja niitä käytetään havaintojen mukaan
myös työtehtävien ulkopuolella tai sellaisissa työtehtävissä, jotka eivät suoraan liity
asiakkaiden luona tehtävään työhön. Kun tunnukset on toimitettu saajataholle
vuosittain yhdessä erässä ja ne on jaettu työntekijöille saajatahon toimesta, ei ole ollut
mahdollista kontrolloida, ketkä niitä ovat saaneet ja onko tunnukset kerätty pois niiltä,
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jotka ovat siirtyneet muihin tehtäviin tai jääneet eläkkeelle. Pysäköinninvalvonnassa
on käytännössä hyvin vaikea todeta sitä, onko henkilöllä oikeus tunnuksen käyttöön
tai onko hän sillä hetkellä suorittamassa sellaista tehtävää, johon tunnus on
tarkoitettu.
Väärinkäytösten välttämiseksi lakiesityksen mukaisten tunnustenkin tulisi olla
määräaikaisia, jolloin niitä ei jäisi ainakaan pitkiksi ajoiksi käyttöön sellaisille, jotka
eivät enää ole työtehtävissään niihin oikeutettuja. Tätä ongelmaa ei ole, jos tunnus
saada toiminaan sähköisen järjestelmän kautta, mutta se ainakaan useimmissa
kunnissa ole mahdollista vielä pitkään aikaan. Samoin kertapysäköintiaika tulisi
rajoittaa esimerkiksi kolmeen tuntiin, jotta tunnuksia ei käytettäisi pelkkään
työmatkapysäköintiin ja kaupunkikeskustojen muutenkin rajallisia pysäköintipaikkoja
ei tarpeettomasti varattaisi tällaiseen käyttöön. Kun tunnus antaisi oikeuden
pysäköidä myös pysäköinti kielletty -liikennemerkin vaikutusalueelle, veisi tämä
runsaasti paikkoja pois huoltoliikenteen tai vammaisen pysäköintiluvan saaneiden
käytöstä.
Lakiehdotuksessa tai sen perusteluissa tulisi ottaa kantaa siihen, voidaanko tällaisesta
pysäköintitunnuksesta periä maksu ja kuinka maksun suuruus määräytyy.
Maksullisuutta puoltaa se, että näiden tunnusten saajat käyttävät havaintojen mukaan
varsin suurta osaa keskustan maksullisista pysäköintipaikoista, jolloin kunnalle ei
samalta ajalta kerry enää tuloja näistä paikoista. Tunnusten maksullisuus rajoittaisi
myös niiden kysyntää vain sellaisiin käyttäjiin, joilla on todellista tarvetta toistuvasti
pysäköidä työtehtävissään kaupunkikeskustojen alueella.
Lausuntopyyntö kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta https://www.lausuntopalvelu.fi
/FI/Proposal/Participation?proposalId=506c5f1d-8919-400e-8ab3-
44ba7da9b4fe&respondentId=8fd68f31-8e60-4105-88bf-acb76ae45b34
Ehdotus
Esittelijä: Timo Halonen
Kaupunginhallitus päättää antaa liikenne- ja viestintäministeriölle edellä olevan
lausunnon hallituksen esityksestä uuden tieliikennelain muuttamiseksi kotihoidon
pysäköintiä koskevilla erityisillä säännöillä.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Liikenne- ja viestintäministeriö
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Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä 5.12.2019 kaupungin yleisessä
tietoverkossa julkaistusta pöytäkirjasta jäljennetyn otteen oikeaksi todistaa.
Mikkelissä
10.12.2019

Ari Liikanen
hallintojohtaja

Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi sähköpostilla 10.12.2019
Liikenne- ja viestintäministeriö

Tuija Kärkkäinen, toimistosihteeri
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Muutoksenhakukielto
§486
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

