
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2022 1 (3)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/17
13.12.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

§ 703
Kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntämisehtojen päivittäminen

HEL 2022-013405 T 08 01 03

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti kotihoidon pysäköintitunnuksen 
myöntämisehtoihin seuraavat muutokset:

 pysäköintitunnus myönnetään vuodeksi kerrallaan
 kotihoidon pysäköintitunnuksen perustamis- kehittämis- ja ylläpito-

kustannusten kattamiseksi peritään 150 euroa (+ alv 24 %) 

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päätti kotihoidon pysäköintitun-
nuksen myöntämisehtoihin seuraavat tarkennukset:

 tunnus myönnetään asiakkaan kotona tehtävää työtä varten
 mikäli kyseessä on yksittäiselle työntekijälle myönnettävä pysäköin-

titunnus ns. oman auton käyttöoikeuden perusteella, on työntekijän 
oltava kyseisen ajoneuvon omistaja tai haltija

 kun tunnuksen myöntämisperusteet eivät enää täyty, tunnuksen 
haltija velvoitetaan ilmoittamaan muutoksista pysäköinninvalvonnal-
le sähköpostitse (pysakointi@hel.fi)

 vuosimaksu tarkistetaan vuosittain joulukuussa

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Jouni Korhonen, johtava liikenneasiantuntija, puhelin: 09 310 37080

jouni.korhonen(a)hel.fi
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntämisehdot hyväksyttiin kaupun-
ginhallituksessa 30.11.2020 (§ 843). Siinä päätöksessä on kuvattu laa-
jasti myöntämisperusteet ja pysäköintitunnuksen käyttö, jotka ovat 
edelleen voimassa lukuun ottamatta tässä päätöksessä olevia muutok-
si tunnuksen voimassaoloon ja hintaan. Myöntämisehdot muutosten 
jälkeen on esitetty liitteessä 1.

Kotihoidon pysäköintitunnus on ollut käytössä vuoden 2021 alusta läh-
tien. Tunnus on helpottanut kotihoidon työtä. Negatiivista palautetta on 
tullut vähän. Käytön aikana tunnuksia on myönnetty vajaat 700 kappa-
letta, joista reilut 100 yksityisille toimijoille.

Kaupunkiympäristölautakunta korosti esittäessään (Kylk 24.5.2022 § 
314) kaupunginhallitukselle Helsingin pysäköintipolitiikan 2022 hyväk-
symistä, että kotihoidon pysäköintitunnuskäytäntö vakinaistetaan.

Tunnuksen myöntämisehtoihin on tehty tässä yhteydessä seuraavia 
vähäisiä tarkistuksia/täsmennyksiä käyttökokemusten perusteella:

 tunnus myönnetään digitaalisena vuodeksi kerrallaan
 korostettu tunnuksen käyttötarkoitusta asiakkaan kotona tehtävää 

työtä varten
 työtekijän on oltava kyseisen ajoneuvon omistaja tai haltija, jos tun-

nus myönnetään ns, oman auton käyttöoikeiden perusteella
 muutoksista ilmoitetaan pysäköinninvalvonnalle sähköpostitse, kun 

tunnuksen myöntämisperusteet eivät enää täyty.

Kotihoidon pysäköintitunnuksen perustamis-, kehittämis- ja ylläpitokus-
tannuksina peritään 150 euron (alv 0 %) vuosimaksu, joka vastaa 12,5 
euron kuukausimaksua. Kotihoidon pysäköintitunnuksen vuosimaksua 
tarkistetaan vuosittain joulukuun alussa samassa yhteydessä, kun asu-
kas- ja yrityspysäköintitunnuksen hintaa tarkistetaan.

Asiassa on tehty yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa.

Pysäköintitunnus on otettavissa käyttöön tarkistetuilla myöntämiseh-
doilla 1.1.2023.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
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