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L a g

75/2015

om ändring av vägtrafiklagen

Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i vägtrafiklagen (267/1981) 28 b §, sådan den lyder i lag 117/1992, och
fogas till lagen en ny 28 c § som följer:

28 b §

Parkeringstillstånd för personer med funk-
tionsnedsättning

Med parkeringstillstånd för personer med
funktionsnedsättning eller med ett motsva-
rande av behörig utländsk myndighet beviljat
tillstånd som är försett med den internatio-
nella symbolen för personer med funktions-
nedsättning får ett fordon parkeras

1) på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan
att avgift betalas,

2) på områden där parkering är förbjuden
genom vägmärken,

3) på parkeringsplatser där den maximala
parkeringstiden har begränsats med väg-
märke, för längre tid än begränsningen.

Parkeringstillståndet ska för parkeringsti-
den placeras på ett synligt ställe, i bilar inn-
anför vindrutan.

Också taxibilar och invalidtaxibilar får
stanna på avgiftsbelagda parkeringsplatser
utan att avgift betalas, om en passagerare
med funktionsnedsättning ska stiga på eller
av.

Närmare bestämmelser om de vägmärken
enligt 1 mom. 2 punkten inom vars verk-
ningsområde parkering är tillåten utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.

28 c §

Beviljande av parkeringstillstånd för perso-
ner med funktionsnedsättning

Parkeringstillstånd kan beviljas sådana
personer med grav funktionsnedsättning eller
för transport av sådana personer med grav
funktionsnedsättning som har en synskada
eller en funktionsnedsättning som hämmar
rörelseförmågan. Genom förordning av stats-
rådet utfärdas närmare bestämmelser om svå-
righetsgraden hos den funktionsnedsättning
som är en förutsättning för tillståndet och det
men som den medför.

Parkeringstillstånd för personer med funk-
tionsnedsättning beviljas av Trafiksäkerhets-
verket. Till ansökan ska fogas läkarutlåtande
om att förutsättningarna enligt 1 mom. är
uppfyllda och uppgifter om utlåtandets giltig-
hetstid. Tillståndet beviljas för läkarutlåtan-
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dets giltighetstid, dock högst 10 år. Till-
ståndsmyndigheten kan återkalla parkerings-
tillståndet på tillståndshavarens ansökan.

Trafiksäkerhetsverket får skaffa de tjänster
som behövs för att sköta uppgifter i anslut-
ning till beviljande av tillstånd av privata
eller offentliga serviceproducenter som är
verksamma i Finland. I serviceuppgifterna
kan ingå att ta emot ansökningar, de uppgif-
ter som följer av att ansökningar har väckts
och ska behandlas samt utlämnande av parke-
ringstillstånd, om det inte postas till sökan-
den. På skötseln av serviceuppgifterna tilläm-
pas vad som i körkortslagen (386/2011) före-

skrivs om skötseln av uppgifter i anslutning
till beviljande av körkort, körkortstillstånd
och vissa andra tillstånd som serviceuppgift,
serviceproducentens tillförlitlighet, avtal om
serviceuppgifter samt inledande av ansök-
ningsärenden och inlämnande av läkarutlå-
tande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
En ansökan om parkeringstillstånd som är

anhängig när denna lag träder i kraft ska
skickas till Trafiksäkerhetsverket för behand-
ling.

Helsingfors den 6 februari 2015
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