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Myöntämisperusteet

Tunnus myönnetään kunnan järjestämisvastuulla olevaan asiakkaan kotona suoritettavaan:
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.

Pysäköintitunnuksen myöntää Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala sosiaali- ja 
terveystoimialan tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hakemuksesta sekä yksityisten 
että julkisten toimijoiden ajoneuvoihin silloin, kun toimijat toteuttavat edellä mainittuja kunnan 
lakisääteisiä tehtäviä.

Tunnuksen myöntäminen yksityiselle toimijalle edellyttää, että se toimii kunnan kilpailutettuna tai 
palvelusetelipalveluntuottajana.

Tunnus on ajoneuvokohtainen ja se myönnetään digitaalisena enintään kahdeksi vuodeksi koko 
kaupungin alueelle. Yrityksen, yhdistyksen ja julkisyhteisön on ilmoitettava tunnuksenhaltija, 
jonka on oltava hakijan palveluksessa oleva luonnollinen henkilö. Mikäli kyseessä on 
yksittäiselle työntekijälle myönnettävä pysäköintitunnus ns. oman auton käyttöoikeuden 
perusteella, on lisäksi ilmoitettava auton haltija. Yksityisellä tunnuksenhaltijalla voi olla vain yksi 
tunnus. Myönnettävien tunnusten enimmäismäärää ei ole muuten rajoitettu.

Kotihoidon pysäköintitunnus myönnetään vain liikennekäytössä oleville ajoneuvoille, jotka on 
rekisteröity Suomeen.

Kotihoidon pysäköintitunnuksen perustamis-, kehittämis- ja ylläpitokustannuksena peritään 100 
euron (alv. 0 %) kertamaksu luvan voimassaoloajalta. Kertamaksusta ei makseta palautuksia.

Kotihoidon pysäköintitunnuksen voimassaolo ja oikeus tunnuksen käyttöön päättyvät 
välittömästi, kun tunnuksen myöntämisperusteet eivät täyty tai sitä käytetään vääriin 
tarkoituksiin. Tämän jälkeen tunnusta ei saa käyttää.

Kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttö

Kotihoidon pysäköintitunnus oikeuttaa pysäköimään kadulla tai muulla kunnan hallinnoimalla 
alueella liikennemerkillä osoitetusta kiellosta tai rajoituksesta huolimatta:

- maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta;
- alueelle, jossa pysäköinti on kielletty ”Pysäköinti kielletty” -liikennemerkillä tai 

”Pysäköintikieltoalue” –liikennemerkillä;
- rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueelle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu.

Kotihoidon pysäköintitunnuksella varustetun ajoneuvon saa pysäköidä pihakadulla muuallekin 
kuin merkitylle pysäköintipaikalle, jos siitä ei aiheudu huomattavaa haittaa pihakadun liikenteelle 
eikä muulle käyttämiselle. Samoin pysäköintitunnuksella saa pysäköidä ”Huoltoajo sallittu” –



lisäkilven vaikutusalueella silloin, kun kyseessä on katu tai muu kunnan hallinnoima yleinen 
alue.

Tunnuksenhaltijan on pyynnöstä osoitettava pysäköinninvalvonnalle tai poliisille, että tunnusta 
on käytetty tunnuksen myöntämisperusteissa tarkoitettujen tehtävien hoitoon. 


