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Joroisten kunta
Talous- ja hallintojohtaja
Vesa Ellonen

Postin toimipiste Joroisissa
Kiitoksia yhteydenotostanne Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin. Olemme
pyytäneet Postilta selvitys siitä, miksi huhtikuun lopussa lopettaneen
asiamiespostin tilalle ei ole avattu uutta toimipistettä. Tässä Posti antama selvitys:
"Postin aikaisempi yhteistyökumppani lopetti huhtikuun lopussa. Olemme käyneet
neuvotteluja useiden eri kumppaniehdokkaiden kanssa ja muutamia neuvotteluja
on edelleen kesken. Alkuperäisen suunnitelman mukainen tila on ollut
poikkeustilanteen vuoksi suljettuna. Jos vastoin tavoitettamme neuvottelut eivät
tuota tulosta, on suunnitelmana viedä Joroisille OmaPosti-kioski.
Postin palvelujen saatavuus Joroisilla on tällä hetkellä seuraava:
Postimerkkien jälleenmyyjä on S-market Joroinen, Mutalantie 3, 79600 Joroinen.
Postin kirjelaatikot sijaitsevat
- Joroistentie 5, 79600 Joroinen, Tyhjennetään MA-PE 09:00
- Mutalantie 1, 79600 Joroinen, Tyhjennetään MA-PE 15:00
- Lentokentäntie 130, 79600 Joroinen, Tyhjennetään MA-PE 08:30
- lisäksi kunnan muulla alueella toimii lähtevän postin noutomerkkipalvelu omasta
postilaatikosta
Perusjakelun mukana viedään myös noudettavat yleispalvelukirjeet (vakuutetut ja
kirjatut kirjeet).
Naapurikunnasta noudettavaksi tulevat suurikokoiset kuluttajille tulevat paketit,
jotka eivät mahdu kokonsa puolesta automaatin lokeroon sekä maksikirjeet, joita
ei ole saatu luovutettua suoraan vastaanottajalle tai jotka eivät ole mahtuneet
vastaanottajan postiluukkuun tai postilaatikkoon.
Joroisissa ei ollut aikaisemmin lainkaan pakettiautomaattia, mutta 29.4.2020
alkaen siellä on paikallisessa S-marketissa 73 lokeron pakettiautomaatti. Postin
näkemyksen mukaan alueen pakettitarpeisiin automaatin kapasiteetti on riittävä."

Postilain mukaan joka kunnassa tulee olla vähintään yksi Postin yleispalvelua
tarjoava toimipiste. Tilanne ei tällä hetkellä täytä postilain vaatimuksia Joroisten
kunnan alueella. Katsomme kuitenkin, että Postin esittämä syy toimipisteen
avaamisen viivästymiselle on hyväksyttävä. Alkuperäisen suunnitelman mukaisen
tilan sulkeutuminen koronaviruksen takia voidaan katsoa olevan sellainen syy, jota
Posti ei ole voinut ottaa huomioon. Seuraamme tilannetta ja olemme pyytäneet
Postia pitämään viraston ajan tasalla toimipisteasian etenemisestä.
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Ystävällisin terveisin
Markus Ström
Lakimies
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