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tieliikennelain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tieliikennelain (267/1981) 28 b §, sellaisena kuin se on laissa 117/1992, ja
lisätään lakiin uusi 28 c § seuraavasti:

28 b §

Vammaisen pysäköintilupa

Vammaisen pysäköintiluvalla tai vastaa-
valla asianomaisen ulkomaisen viranomaisen
myöntämällä luvalla, jossa on kansainvälinen
vammaisen tunnus, saa ajoneuvon pysäköidä:

1) maksulliselle pysäköintipaikalle maksua
suorittamatta;

2) alueelle, missä pysäköinti on liikenne-
merkein kielletty;

3) sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa py-
säköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein
rajoitettu, rajoitusta pitemmäksi ajaksi.

Pysäköintilupa on pysäköimisen ajaksi si-
joitettava näkyvään paikkaan, autossa tuulila-
sin sisäpuolelle.

Maksulliselle pysäköintipaikalle maksua
suorittamatta saa vammaisen matkustajan ot-
tamista ja jättämistä varten pysäyttää myös
taksin ja invataksin.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin 1 momentin 2 kohdassa tarkoite-
tuista liikennemerkeistä, joiden vaikutusalu-
eella pysäköinti on sallittu.

28 c §

Vammaisen pysäköintiluvan myöntäminen

Pysäköintilupa voidaan myöntää sellaiselle
vaikeasti vammaiselle tai sellaisen vaikeasti
vammaisen henkilön kuljettamista varten,
jolla on näkövamma tai jonka vammasta ai-
heutuu haittaa liikuntakyvylle. Valtioneuvos-
ton asetuksella annetaan tarkempia säännök-
siä edellytyksenä olevan vamman vaikeusas-
teesta ja siitä aiheutuvasta haitasta.

Vammaisen pysäköintiluvan myöntää Lii-
kenteen turvallisuusvirasto. Hakemukseen on
liitettävä lääkärinlausunto 1 momentissa tar-
koitettujen edellytysten täyttymisestä ja lau-
sunnon voimassaoloajasta. Lupa myönnetään
lääkärinlausunnon voimassaoloajaksi, kuiten-
kin enintään 10 vuodeksi. Lupaviranomainen
voi peruuttaa pysäköintiluvan luvanhaltijan
hakemuksesta.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hankkia
myöntämiseen liittyvien tehtävien hoitami-
sessa tarvittavia palveluja Suomessa toimi-
vilta yksityisiltä tai julkisilta palvelun tuotta-
jilta. Palvelutehtävä voi sisältää hakemusten
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vastaanottamisen, niiden vireilläolon ja käsit-
telyn edellyttämät tehtävät sekä pysäköintilu-
van luovuttamisen, jollei sitä postiteta haki-
jalle. Palvelutehtävän hoitamiseen sovelle-
taan mitä ajokorttilaissa (386/2011) sääde-
tään ajokortin, ajokorttiluvan ja eräiden mui-
den lupien myöntämiseen liittyvien tehtävien
hoitamisesta palvelutehtävänä, palvelun tuot-
tajan luotettavuudesta, palvelutehtävää kos-
kevasta sopimuksesta sekä hakemusasian vi-

reille saattamisesta ja lääkärinlausunnon toi-
mittamisesta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä ole-
vaa pysäköintilupaa koskeva hakemus on toi-
mitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle
hakemuksen käsittelemistä varten.
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