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Uuraisten kunnan lausunto 

Uuraisten kunta on kasvava, yli 3700 asukkaan keskisuomalainen kunta Jyväskylän kaupunkisedulla. Keski-
Suomen Osuuspankin Uuraisten konttori lopetti toimintansa 1.2.2014 ja 26.2.2014 heidän tiloissaan 
sijainnut Automatian käteisautomaatti Otto poistettiin. Kunnassa emme saaneet asiasta mitään 
ennakkotietoa. Automatia Pankkiautomaatit Oy:n poistettua Otto-automaatin, ei kunnan alueella ole ollut 
lainkaan automaattia. Vuosien ajan Uuraisilla ja uuraislaisten keskuudessa eli toive siitä, että jonain päivänä 
kunnan keskustaajamaan saadaan jälleen käteisautomaatti, minkä puuttuminen hankaloitti käteisen rahan 
saantia ja aiheutti kuntalaisille kustannuksia, kun piti lähteä naapurikuntaan automaatille. Imagollisesti 
automaatin poisvienti oli kunnalle negatiivinen asia. Käteiskauppa tyrehtyi ja teki haittaa usealla 
pienyrittäjälle mm. toritapahtumien aikana. 

Prosessi pankkiautomaatin saamiseksi alkoi jo kolmisen vuotta sitten, heti sen jälkeen kun Otto-automaatti 
aivan yllättäen vietiin pois. Nosto-automaatista tuli todellinen vaihtoehto tämän vuoden alusta 
kun Finanssivalvonta antoi pankeille ohjeistuksen, jonka mukaan käteisautomaateista tehtävät nostot tulee 
hinnoitella saman suuruisiksi riippumatta käytettävästä käteisautomaatista.  

Kunta oli alkuvuodesta yhteyksissä Nosto-automaatteja ylläpitävään Nokas CMS Oy:öön. Keskustelun 
jälkeen päädyimme kunnan kannalta myönteiseen ratkaisuun. Hallussamme oli dataa siitä, kuinka 
paljon nostoja oli vuonna 2013. Nokas katsoi volyymin riittäväksi ja kesäkuun 2017 aikana Nosto 
automaatti asennettiin kunnan omistamiin tiloihin, jossa toimii Uuraisten M-Kauppa. Nokas vastasi 
asennuskustannuksista. Nosto automaatti aloitti toimintansa 29.6.2017. Kunnassa koimme kollektiivisesti, 
että toiveemme oli täyttynyt. Patoutuneesta palvelutarpeesta kertoi se, että nostojen määrä yllätti kesällä 
Nokasin.  

Uuraisten kunnan mielestä Finanssivalvonnan aiempi päätös ja ohjeistus vastaa muuttuvaa 
markkinatilannetta. Terveillä markkinoilla on enempi toimijoita kuin yksi yritys. Ennen Fivan ohjeistusta 
vallinneeseen tilanteeseen palaaminen vaarantaa muiden automaattien toiminnan kuin Otto-automaattien ja 
pahimmassa tapauksessa Nokas saattaa vetäytyä Suomesta ml. Uuraisilta. Muuttuvassa 
markkinatilanteessa on tuotu esiin pelko siitä, että pankeille tulee lisäkustannuksia, jotka saattavat siirtyä 
asiakkaiden maksettavaksi. Esimerkiksi Otto-automaattien korvaaminen Nosto-automaateilla S-ryhmän 
kaupoissa saattaa aikaa myöten tehdä kaikkien automaattien käteisnostoista maksullisia. Uuraisten 
kunnassa pidämme kuitenkin ensisijaisena sen, että käteistä saa läheltä, kun sitä tarvitsee.  

Tavalla tai toisella kuluttajien maksettavaksi koituu myös ne Automatian perimät ”vajaakäyttömaksut”, joihin 
julkisuudessa mm. S-ryhmän edustajat ovat viitanneet. Kauppojen on pitänyt maksaa Automatialle, jos 
jostain automaatista ei kertynyt riittävästi nostoja. Myös Uuraisten kunta omaa tietoa asiasta vuodelta 2014 
Oton poistamisen jälkeen. Jotta Otto olisi tullut takaisin, jonkun tahon olisi tullut korvata Automatialle 
vajaakäytöstä kuukausittain. Kuukausittainen korvaus olisi määräytynyt laskentakaavasta, mikä oli laadittu 
sellaiseksi, että korvaus olisi muodostanut jatkuva tuen ottaen huomioon tätä edeltäneet tilastot nostojen 
määrästä/kk Uuraisilla. Omalta osaltaan Uuraisten kunta tuolloin totesi, ettei jatkuvan tuen maksaminen 
verovaroista kuulu kunnan yleiseen toimialaan, eikä se ole EU:n valtiontukilainsäädännön mukaista. 

UURAISTEN KUNNANHALLITUKSEN psta, 

Juha Valkama 
kunnanjohtaja 


