
Ohje kotihoidon pysäköintiluvan sekä hoitopalveluiden
Z-luvan hakemiseen, maksamiseen ja käyttöön

1. Yrityksen hyväksyttäminen luvan piiriin
Kotihoidon pysäköintilupa on tarkoitettu helpottamaan kotiin tehtävien töiden pysäköintiä. Luvan piiriin
voidaan hyväksyä yrityksiä tai yhteisöjä, joiden työtehtäviin kuuluvat tieliikennelain 190 a §:n 1 momentissa
tarkoitettuihin tehtäviin. Kotipalvelun tulee olla Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestämää tai ostamaa
sekä luonteeltaan säännöllistä ja pitkäkestoista. Muussa tapauksessa palvelulle voidaan hakea
hoitopalveluiden Z-pysäköintilupaa.

Luvan tarvitsevan yrityksen tai yhteisön tulee hakeutua ensin yrityksenä kotihoidon pysäköintiluvan piiriin.
Luvanhakijan tulee nimetä hakemukseen vastuuhenkilö, joka on vastuussa kaikista yrityksen tai yhteisön
kotihoidon pysäköintiluvista. Vastuuhenkilö vastaa lupien hallinnoinnista (mm. rekisterinumeroiden
ilmoittaminen ja vaihtaminen), maksamisesta, uusimisesta jne. eParking-järjestelmässä.

Luvanhakijan tulee täyttää alla olevan kaupungin pysäköintilupien internetsivulta löytyvä hakemuslomake
ja lähettää se täytettynä sähköpostilla osoitteeseen tampereenpalvelupiste@tampere.fi.

Tampereen kaupunki käsittelee lupahakemuksen viiden työpäivän kuluessa. Kun hakemus on käsitelty,
päätös lähetetään hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

2. Palveluun rekisteröityminen
Kun yrityksen kelpoisuus on hyväksytty, tulee luvanhakijan vastuuhenkilön rekisteröityä eParking-
lupapalveluun.

Mene osoitteeseen www.eparking.fi ja rekisteröi itsesi käyttäjäksi. Rekisteröitymiseen tarvitsee yrityksen
käytössä olevan sähköpostiosoitteen, eikä henkilökohtainen sähköpostiosoite käy.

Sinun tulee lukea käyttöehdot ja hyväksyä ne ennen järjestelmään rekisteröitymistä. Kun olet täyttänyt
rekisteröitymisessä yhteystietosi, lähettää järjestelmä sinulle vahvistussähköpostin. Rekisteröinnin
viimeistely edellyttää sähköpostin vahvistamista.

mailto:tampereenpalvelupiste@tampere.fi
http://www.eparking.fi/


3. Kotihoidon pysäköintiluvan hakeminen
Kirjaudu palveluun rekisteröityessä luoduilla tunnuksilla.



Kirjauduttuasi sisään pääset tekemään hakemuksen uudesta luvasta sivun vasemmasta laidasta
”Uusi varaus” -välilehdeltä.

Varmista, että -merkki on Tampereella, minkä jälkeen valitse merkin päältä ”Tampereen kotihoidon
pysäköintilupa”.

Valitse ”Jatka”, jonka jälkeen valitse henkilöryhmäksi ”Yksityiset toimijat”. Tämän jälkeen paina ”Lähetä
hakemus”.



Järjestelmänvalvoja tarkistaa nyt käyttöoikeutesi. Kun käyttöoikeus on varmistettu, voit siirtyä lupien
hakemiseen. Käyttöoikeuden tarkistaminen tehdään kolmen (3) vuorokauden sisällä hakemuksen
lähettämisestä. Nopeuttaaksesi käyttöoikeuden tarkistamista, voit olla yhteydessä eParkingin
asiakaspalveluun (puh. 040 653 8556).

Kirjaudu uudelleen palveluun ja valitse ”Uusi varaus” -välilehdeltä kotihoidon pysäköintitunnus tai
hoitopalveluiden Z-tunnus. Voit tehdä yhteensä enintään 15 varausta.

Kotihoidon pysäköintiluvan ja hoitopalveluiden Z-luvan voi hankkia 1-12 kuukaudeksi kerrallaan. Valitse
sopimuksen kesto haluamallesi pituudelle. Lupien hinnat ilmoitetaan Tampereen kaupungin
internetsivuilla.

Ilmoita yhteen lupaan liitettävien ajoneuvojen rekisterinumerot (1-3 kpl). Mikäli käytössä on useita
ajoneuvoja, voit erottaa rekisterinumerot toisistaan pilkulla. Huomaa, että vain yksi rekisterinumero voi olla
luvassa aktiivisena eli käytössä kerrallaan. Rekisterinumeroja voi vaihtaa myöhemmin ”Omat varaukset” -
välilehdellä.

Kun olet täyttänyt pyydetyt tiedot ja lukenut sekä hyväksynyt varauksen sopimusehdot, paina ”Vahvista ja
siirry maksamaan” -näppäintä.



4. Pysäköintiluvan maksaminen
Pysäköintiluvan maksamiseen on tarjolla useita eri maksuvaihtoehtoja, mm. verkkopankki tai luottokortti.

5. Pysäköintiluvan käyttäminen
Pysäköintilupa on voimassa heti, kun maksu on suoritettu. Yksi pysäköintilupa oikeuttaa pysäköimään
yhden ajoneuvon kerrallaan. Luvan käyttö ei edellytä näkyvää tunnusta, vaan pysäköintioikeuden
tunnistaminen tapahtuu sähköisesti rekisterinumeron kautta.

Pysäköitävän ajoneuvon rekisteritunnuksen tulee olla aktiivisena järjestelmässä. Pääset muuttamaan
rekisteritunnuksia ”Omat varaukset” -välilehdeltä. Tee haluamasi muutokset rekisteritunnuksiin ja tallenna
muutokset. Mikäli käytössäsi on useita ajoneuvoja, voit erottaa niiden rekisteritunnukset toisistaan pilkulla.

Pysäköintilupa on voimassa maksetun kauden loppuun asti. Pysäköintiluvan voimassaolo ja oikeus sen
käyttämiseen päättyvät kuitenkin välittömästi, jos jokin luvan saantiedellytyksistä päättyy.

Kotihoidon pysäköintiluvan käyttäjän on kyettävä pyydettäessä osoittamaan, että lupaa käytetään
asianmukaisessa tarkoituksessa. Luvan käyttö muussa kuin tieliikennelain tarkoittamassa tarkoituksessa on
kielletty ja voi johtaa luvan mitätöimiseen.

Kotihoidon pysäköintiluvan sallimat pysäköintitavat löytyvät tieliikennelaista. Hoitopalveluiden Z-
pysäköintilupa oikeuttaa kuitenkin pysäköimään vain liikennemerkkiin tunnuksella A-L sekä Z merkityillä
pysäköintipaikoilla.



6. Pysäköintiluvan jatkaminen
Kun maksamaasi pysäköintikautta on jäljellä 7 vrk, järjestelmä lähettää muistutusviestin
sähköpostiosoitteeseesi. Lupaa voi jatkaa ”Omat varaukset” -välilehdeltä varauksen yhteenvedosta. Luvan
jatkamisen jälkeen aukeaa maksaminen uudelle ajanjaksolle.

Jos maksettu kausi umpeutuu, tulee pysäköintilupaa hakea uudelleen kirjautumalla järjestelmään ja
seuraamalla näitä ohjeita kohdasta 3 alkaen.
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