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Fwd: Lausunto hallituksen esityksestä uuden tieliikennelain muuttamisesta (
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Ja vielä kolmas,
Tämäkin asiaan VN/9714/2019 (kotihoidon pysäköinti liitettäväksi. Lausuntojen joukkoon.
Kimmo

Välitetty viesti alkaa:
Lähettäjä: Martikainen Juha <juha.martikainen@joensuu.fi>
Päiväys: 3. joulukuuta 2019 klo 20.51.09 UTC+2
Vastaanottaja: Liikenne- ja viestintäministeriö <kirjaamo@lvm.fi>
Kopio: "kimmo.kiiski@lvm.fi" <kimmo.kiiski@lvm.fi>
Aihe: Lausunto hallituksen esityksestä uuden tieliikennelain muuttamisesta ( kotihoidon
pysäköintisäännöt )
Hei
Alla Joensuun kaupungin lausunto esitykseen uuden tieliikennelain muuttamisesta (
kotihoidon pysäköintisäännökset ).
Joudun lähettämään tämän sähköpostilla, koska jostakin syystä en pääse kirjautumaan
lausuntopalvelu.fi -sivustolle. Toivottavasti lausunto tästä huolimatta huomioidaan.
Lausunnon valmisteluun ovat Joensuun kaupungin puolelta osallistuneet liikenneinsinööri
Jarmo Tihmala ja yhdyskuntalakimies Juha Martikainen.
Ystävällisin terveisin
Juha Martikainen
yhdyskuntalakimies, pysäköinninvalvoja
Joensuun kaupunki, lupa- ja viranomaistoiminnot
Muuntamontie 5, 80100 Joensuu
Puh 050 415 2841
juha.martikainen@joensuu.fi

Joensuun kaupunki pitää kodinhoidossa työskentelevien pysäköintimahdollisuuksien
lisäämistä myönteisenä asiana.
Joensuun kaupunki yhtyy Kuntaliiton asiassa antamaan lausuntoon.
Olipa valittu toteutustapa mikä tahansa, seuraavat seikat on tärkeää huomioida muutoksen
yhteydessä:

 Päätösvalta järjestelmän käyttöönotosta pitäisi jättää kuntien harkintaan. Kunnilla
voisi olla velvoite selvittää, onko kotihoidon pysäköinnissä ongelmia ja velvoite
valita tarkoituksenmukaisin keino ongelmien ratkaisemiseen. Keino olla hallituksen
esityksessä esitetty kotihoidon pysäköintitunnus tai joku muu ratkaisu. Muu
ratkaisu voisi olla esimerkiksi alueellisten pysäköintitunnusten myöntäminen
selvityksessä todetuille ongelma-alueille tai joku muu kunnan määräysvallassa
oleva lupatyyppi. Ratkaisu voisi olla myös kotihoidon lyhytaikaiseen pysäköintiin
varattujen paikkojen toteuttaminen selvityksessä todetuille ongelma-alueille.
 Kodinhoidon pysäköintiongelmat osassa kuntia vähäisiä tai niitä ei ole lainkaan.
Varsinkin pienemmissä kaupungeissa ongelma-alueet ovat alueellisesti hyvin
rajallisia. Kotihoidon pysäköintitunnus, joka antaisi vammaisen pysäköintiluvan
tyyppisen laajan pysäköintioikeuden kunnan koko alueella, on ylimitoitettu.
 Kunnalla tulisi olla oikeus asettaa kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttöön liittyviä
ehtoja ja rajoituksia. Rajoitukset voisivat koskea pysäköinnin enimmäisaikaa tai sitä,
mihin poikkeuksiin yleisistä pysäköintisäännöistä lupa oikeuttaa. Ehdoissa olisi
myös mahdollisuus sitoa pysäköintioikeus monissa kaupungeissa liikennemerkeillä
määriteltyihin pysäköintitunnusalueisiin.
 Tunnukseen oikeutettujen henkilöpiiri tulisi olla täsmällisesti määritelty. Erilaisten
kotiin tarjottavien palveluiden tuottajia on runsaasti. Kuntien tulee noudattaa
toiminnassaan tasapuolisuutta, mikä edellyttää selkeitä sääntöjä. Lähinnä lupaan
oikeutettuja voisivat olla ne kotipalvelujen tarjoajat, joilla on runsaasti päivittäisiä
käyntikohteita.
 Mikäli kunta myöntäisi tunnukset, kunnilla tulisi olla oikeus periä kohtuullinen
korvaus lupakäsittelyn aiheuttamista kustannuksista. Kunnilla tulisi olla oikeus
käyttää pysäköintitunnusten myöntämiseen ja ylläpitoon liittyvissä tehtävissä
ulkopuolisia palveluntarjoajia.
 Laissa tai lupaehdoissa pysäköintikieltoalueelle pysäköinti tulisi olla sallittua
ainoastaan niissä tapauksissa, joissa muuta paikkaa ei ole kohtuudella
käytettävissä. Pysäköintikieltoalueella pysäköinti tulisi aina olla ajallisesti rajattua.
 Tunnuksen käytön asianmukaisuus tulisi olla kontrolloitavissa esim siten, että luvan
haltijan on pyydettäessä osoitettava, että luvan käyttö liittyy tai on liittynyt lain
tarkoituksen mukaiseen asiakaskäyntiin.
 Tunnuksen väärinkäyttö olisi sanktioitava esim siten, että lain tai lupaehtojen
vastaisesta käytöstä voidaan määrätä pysäköintivirhemaksu ja lupaa
väärinkäyttäneeltä voidaan määräajaksi poistaa oikeus tunnukseen

