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Vammaisen pysäköintiluvalla paikoittaneet ovat saaneet pysäköintivirhemaksuja yksityisiltä pysäköinnin‐
valvontayrityksiltä, myös julkisten palvelujen (esim. terveysasemat, KELA, kirjasto, posti, rautatieasemat)
yhteydessä olevilla pysäköintialueilla. Tilanne on hämmentävä, sillä tieliikennelain mukaan vammaisen
pysäköintilupa oikeuttaa paikoittamaan maksua suorittamatta ja rajoitusta pidemmälle ajalle.
Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry:n selvityksen perusteella yksityiset pysäköinninvalvojat
tulkitsevat vammaisen pysäköintilupaa kirjavasti. Kyselyyn vastasi neljä yksityistä pysäköinninvalvontaa
harjoittavaa yritystä, joiden antamien vastausten perusteella yhteistyö yritysten ja vammaisen pysäköintiluvalla
paikoittavien kesken sujuu hyvässä hengessä. Kyselyyn jätti kuitenkin vastaamatta toiset neljä yritystä.
Asiakaspalvelujen antamien tietojen mukaan nämä yritykset eivät pääsääntöisesti huomioi vammaisen
pysäköintilupaa valvomillaan alueilla. Perusteeksi kerrottiin maanomistajien antamat määräykset.
Tällä hetkellä voimassa olevissa laeissa ei ole yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevia säännöksiä. Oikeustila on
vähintäänkin epäselvä. Yksityiseen pysäköinninvalvontaan tarvitaan selkeät säännöt ja ohjeet, joissa annetaan
selkeät ohjeet myös siitä, miten vammaisen pysäköintilupa tulee ottaa huomioon.
Vetoamme julkisten, yleisölle tarkoitettujen tilojen pysäköintialueiden maanomistajiin. Toivomme, että haluatte
olla mukana edistämässä vammaisten ihmisten osallistumista, liikkumista ja yhdenvertaisuutta huomioimalla
vammaisen pysäköintiluvan pysäköintialueillanne. Mikäli kuitenkin päädytte siihen, että ette halua huomioida
vammaisen pysäköintilupaa alueellanne, pyydämme teitä ilmoittamaan asiasta selkein kyltein, jotka eivät jätä
erehtymisen varaa. Esimerkiksi näin: ”Yksityinen P‐alue. Emme huomioi vammaisen pysäköintilupaa.”

Kyselyyn vastasi neljä yksityistä pysäköinninvalvontaa avoi‐
milla paikoitusaleilla harjoittavaa yritystä*: 24PPartner Oy,
AutoParkki Norden Oy, Parkpro Oy ja Q‐Park Finland Oy.
Kyselyvastausten perusteella yhteistyö kyselyyn vastan‐
neiden yritysten ja vammaisen pysäköintiluvalla paikoittavien
kesken sujuu hyvässä hengessä. Vammaisen pysäköintilupa
huomioidaan aina kaikilla 24PPartner Oy:n ja AutoParkki
Norden Oy:n valvomilla paikoitusalueilla tieliikennelain 28 b
§:n mukaisesti. Parkpro Oy ja Q‐Park Finland Oy kertoivat
suosittelevansa asiakkailleen pysäköintiluvan huomioimista.
Q‐Park Finland Oy:lla on valvonnassaan muutama alue, jossa
maanomistajan määräyksestä vammaisen pysäköintilupaa ei
huomioida. Yritys pyrkii merkitsemään poikkeuksen selkein
liikennemerkein (”Ei vapaata inva‐pysäköintiä”), mutta
joissain taloyhtiöissä sääntö on luettavissa vain taloyhtiön
järjestyssäännöissä. Epäselvissä tilanteissa valvontamaksu on
kuitenkin mitätöity ja autoilijaa opastettu jatkossa noudat‐
tamaan maanomistajan asettamia sääntöjä.

Puhelimitse asiakaspalveluista tiedot koottiin neljältä yrityk‐
seltä, jotka eivät vastanneet nettikyselyyn: Alueellinen Pysä‐
köintivalvonta Oy (APV), Parkkipartio, Suomen Aluevalvonta
Oy (ParkkiPate) ja Uudenmaan Pysäköinninvalvonta Oy.
Näiden neljän yrityksen valvomilla pysäköintialueilla
vammaisen pysäköintilupaa ei pääsääntöisesti huomioida.
Asiakaspalvelujen antamien tietojen mukaan tämä perustuu
maanomistajien antamiin määräyksiin. Lain mukaan
vammaisen pysäköintilupa vapauttaa maksusta yksityisellä
alueella silloin, kun maanomistaja niin päättää. Kyltein
ilmoitetaan alueen olevan yksityisessä pysäköinninvalvon‐
nassa, mutta siitä, että vammaisen pysäköintilupaa ei
huomioida, ei erikseen informoida. Mikäli alueella on
erikseen merkitty vammaisen pysäköintiruutu, vammaisen
pysäköintilupa huomioidaan siihen paikoittaessa.
Vastaukset löytyvät oheisista taulukoista.
Kiitämme lämpimästi kyselyyn vastanneita.

Yhteystiedot: Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry, email: akseli@jaatinen.info, p. 09‐4771002, www.jaatinen.info
Lisää aiheesta: valineet.jaatiswiki.wikispaces.net/vammaisenpysakointilupa
Invalidiliiton esitys 19.5.2014: Vammaisen henkilön pysäköintiluvalla pysäköimistä edistettävä ministeriöiden välisellä yhteistyöllä.
* Myös EuroPark Finland Oy vastasi ystävällisesti kyselyyn, mutta koska yrityksellä ei ole avoimia paikoitusalueita, emme esitä vastauksia tässä.

Taulukko 1. Vastaukset Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry:n tekemään nettikyselyyn yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittaville yrityksille

24PPartner Oy

AutoParkki Norden Oy

Q‐Park Finland Oy

Parkpro Oy

www.24ppartner.fi

www.autoparkki.fi

www.q‐park.fi

www.parkpro.fi

Pysäköinnin valvontaa

Pääosin liikekeskusten yhteydessä, ei taloyhtiöiden P‐ Olemme erikoistuneet avoimiin (puomittomiin)
alueita
maksullisiin pysäköintikohteisiin.

Asuinkiinteistöjen, liikekiinteistöjen, kauppakeskuksien Liike‐ ja toimistokohteet.
virastojen jne. piha‐ ja pelastustiet, vieras‐ ja
asukaspysäköinti.

Vammaisen paikoituslupa on
valvomillamme alueilla voimassa
Tieliikennelain 28 b §:n mukaisesti

aina

pääsääntöisesti

pääsääntöisesti

Q‐Park Finland Oy tulkitsee vammaisen
pysäköintilupaa TLL 28 b § (14.2.1992/117) mukaisesti,
ellei maanomistaja ole erikseen määrännyt miten
hänen alueellaan tulee vammaisen pysäköintilupaa
tulkita. Loppukädessä maanomistajalla on oikeus
päättää alueen pysäköintiehdoista ja ‐säännöistä.

Yksityisellä alueella toimeksiantaja eli alueen
haltija/omistaja kertoo ne ehdot joilla pysäköintiä
valvotaan. Valvontayhtiö ei voi tehdä omia
sääntöjään. Luonnollisesti suosittelemme kaikille
asiakkaillemme samaa käytäntöä kun kunnallisella
alueella on käytössään vammaisen pysäköintiluvasta.

Huomioitteko vammaisen autoilijan
muulla tavalla?

Alueillamme on vammaisten pysäköintiruutuja.

Alueillamme on vammaisten pysäköintiruutuja.

Alueillamme on vammaisten pysäköintiruutuja.

Alueillamme on vammaisten pysäköintiruutuja.

Onko valvonnassanne P‐alueita, joilla
vammaisen pysäköintilupa ei ole
voimassa Tieliikennelain 28 b §:n
mukaisesti?

ei

ei

Kyllä. Yksityisella maanomistajalla on oikeus päättää
alueen pysäköintiehdoista ja ‐säännöistä.

ei

Miten informoitte siitä, että
vammaisen pysäköintilupa ei
valvomallanne P‐alueella oikeuta
Tieliikennelain 28 b § mukaiseen
paikoitukseen?

Terveisiä vammaisen pysäköintiluvan
haltijoille

aina

Kyltein joissa selväsanaisesti kerrotaan, että
vammaisen pysäköintilupaa ei huomioida tällä
alueella.
Näitä kohteita on vain muutama. Pyrimme
merkitsemään tällaisen poikkeuksen liikennemerkein
(Ei vapaata invapysäköintiä), mutta osassa
pienemmissä kohteissa tämä on ilmoitettu talonyhtiön
järjestyssäännöissä. Mikäli alueen
pysäköintisäännöissä on ollut tämän osalta
epäselvyyksiä, saatetaan valvontamaksu mitätöidä, ja
opastaa autoilijaa jatkossa pysäköimään
maanomistajan päättämillä ehdoilla.

Asettakaa luvat näkyvästi esille ja älkää "lainatko"
lupaa muille.

Tervetuloa AutoParkkiin! Meillä pysäköinti on helppoa Muistattehan pitää vammaisen pysäköintiluvan aina
ja vaivatonta!
esillä pysäköidessänne.

Valvomillamme alueilla on käytössään omat paikat
vammaisen pysäköintiluvan haltijoille, joten niitä on
ensisijaisesti käytettävä jos ovat vapaana. Haluamme
että invapaikat ovat nimenomaan vapaina niille joilla
on siihen oikeus, joten valvomme erityisesti että ko.
paikat olisivat vammaisen pysäköintiluvan käyttäjille ja
vain heidän käytössään.

Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry 23.6.2015

Taulukko 2. Yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittavien yritysten asiakaspalvelujen puhelimitse antamat vastaukset Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry:lle

Alueellinen
Parkkipartio
Pysäköintivalvonta Oy (APV)

Suomen aluevalvonta /
ParkkiPate

Uudenmaan
pysäköinninvalvonta

www.pysakointivalvonta.fi

www.suomenvartijat.fi/pysakoinninvalvonta

www.parkkipate.fi

www.upv.fi

Ei, sillä kiinteistönomistaja päättää ehdoista.

Ei, sillä kiinteistönomistaja päättää ehdoista.

Ei, sillä kiinteistönomistaja päättää ehdoista.

Ei, sillä kiinteistönomistaja päättää ehdoista.

Erikseen vammaisille merkityissä pysäköintiruuduissa
kyllä.

Erikseen vammaisille merkityissä pysäköintiruuduissa
kyllä.

Erikseen vammaisille merkityissä pysäköintiruuduissa
kyllä.

Huomioitteko vammaisen autoilijan
muulla tavalla?

Osassa alueistamme on vammaisten
pysäköintiruutuja.

Osassa alueistamme on vammaisten
pysäköintiruutuja.

Osassa alueistamme on vammaisten
pysäköintiruutuja.

Emme.

Onko valvonnassanne P‐alueita, joilla
vammaisen pysäköintilupa ei ole
voimassa Tieliikennelain 28 b §:n
mukaisesti?

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Miten informoitte siitä, että
vammaisen pysäköintilupa ei
valvomallanne P‐alueella oikeuta
Tieliikennelain 28 b § mukaiseen
paikoitukseen?

Kyltein, jossa ilmoitetaan alueen olevan yksityisessä
pysäköinninvalvonnassa.

Kyltein, jossa ilmoitetaan alueen olevan yksityisessä
pysäköinninvalvonnassa.

Kyltein, jossa ilmoitetaan alueen olevan yksityisessä
pysäköinninvalvonnassa.

Kyltein, jossa ilmoitetaan alueen olevan yksityisessä
pysäköinninvalvonnassa.

Erikseen ei informoida, että vammaisen
pysäköintilupaa ei huomioida.

Erikseen ei informoida, että vammaisen
pysäköintilupaa ei huomioida.

Erikseen ei informoida, että vammaisen
pysäköintilupaa ei huomioida.

Erikseen ei informoida, että vammaisen
pysäköintilupaa ei huomioida.

Pysäköinnin valvontaa
Vammaisen paikoituslupa on
valvomillamme alueilla voimassa
Tieliikennelain 28 b §:n mukaisesti

Terveisiä vammaisen pysäköintiluvan
haltijoille
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