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Angående vilkoren för kompetens till tjenster och befattningar vid post
verket i Finland.
Beträffande vilkoren för kompetens till tjenster och befattningar vid
postverket gälla föijande bestämmelser:
1) Sekreteraren vid Poststyrelsen bör hafva aflagt rätts- eller högre
förvaltningsexamen.
2) Trafikdirektören, kamreraren, kassören, öfverrevisorn, öfverexpeditören, tidningsexpeditören, förste- och andre kammarförvandten, aktuarien
och revisorerne vid Poststyrelsen äfvensom postförvaltare och äldre expeditör
vid postkontor böra hafva undergått lägre förvaltningsexamen, jemte det för
trafikdirektören, öfverrevisorn och öfverexpeditören erfordras att hafva minst
två år såsom ordinarie eller tillförordnad skött, den förstnämnde postförval
tare- eller öfverexpeditörstjenst samt öfverrevisorn och öfverexpeditören expeditörstjenst. Dock vare äfven expeditör, som genomgått sådant kunskapsprof,
hvarorn i punkt 3 här nedan stadgas, samt i minst tio år dylik befattning
innehaft och derunder, enligt Poststyrelsens vitsord, med beröm skött sina
tjensteåligganden, berättigad att söka samt efter förtjenst och skicklighet
vinna befordran till postförvaltare-, öfverrevisors-, öfverexpeditörs-, tidningsexpeditörs-, aktuarie-, revisors- och äldre expeditörstjenst.
3) För registrator och kanslist vid Poststyrelsen samt expeditör vid
postkontor och kupépostdistrikt erfordras att hafva afslutat kurs i fullstän
digt lyceum eller i andra klassen af statens fortbildningsläroverk eller att
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genom i dessa läroanstalter afiagd afgångsexamen hafva styrkt sig innehafva
motsvarande kunskaper; dock må posttjensteman, som undergått de i punkt
4 föreskrifna kunskapsprof samt med beröm uti minst tio år skött å ordi
narie stat uppförd tjenst vid postverket, deraf minst tre år antingen såsom
ordinarie eller tillförordnad bokhållare, kunna utnämnas till expeditör.
4) För att kunna utnämnas till revisorsbiträde och blankettförvaltare
vid Poststyrelsen, bokhållare, expeditörsbiträde och extra biträde vid post
kontor, föreståndare för postkontorsfilial och postexpedition af första klass
samt expeditörsbiträde, sorterare och extra biträde i kupépostdistrikt, erfor
dras att hafva afslutat kurs i femte klassen af lyceum eller genomgått publik
fruntimmersskola eller afslutat motsvarande kurs i privat fruntimmersskola
eller genomgått femklassig stats- eller kommunalskola eller borgare- och
handelsskolan i Brahestad, handelsinstitutet i Helsingfors och det derstädes
af Suomen liikemiesten kauppaopiston osakeyhtiö inrättade handelsläroverk,
handelsskolan i Wiborg, handelsinstituten i Abo och Björneborg samt han
delsskolorna i Tammerfors, Kuopio och Uleåborg, eller ock att innehafva
af föreståndare för dessa läroverk styrkta motsvarande kunskaper, hvarutom
vid första ansökan om tjenster och befattningar vid postkontor, kupépost
distrikt eller postexpedition af första klass erfordras intyg ej mindre öfver
nöjaktig tjenstgöring vid dylik postanstalt såsom tillfälligt biträde eller
praktikant under minst ett års tid än ock öfver godkända insigter vid af
Poststyrelsen anordnad examen i postverket rörande författningar, cirkulär
och räkenskaper.
5) Sökande till translatorstjenst för ryska språket vid Poststyrelsen
äfvensom alla de, hvilka anställas i tjenst vid postanstalt i Storfurstendömet
Finlands städer eller inom Wiborgs län, böra behörigen styrka sin fullstän
diga kännedom af ryska språket samt sin förmåga att obehindradt, använda
detsamma.
6) Till nu icke nämnd lägre tjenst eller befattning vid postverket
må, utan särskilda kompetensbestämningar, den antagas, som pröfvas vara
till tjenstens eller befattningens handhafvande lämplig.
7) Såsom allmän regel gäller, att den, som tjenst eller befattning på
extra stat vid postverket tillträder, bör hafva uppnått en ålder af aderton år.
8) Enka samt annan qvinna, som är ogift, berättigas att, derest hon
uppfyller föreskrifna kompetensvilkor, lika med man komma i fråga vid
besättandet af öfriga tjenster och befattningar vid postverket, utom trafik
direktörs-, sekreterare-, kamrerare-, öfverrevisors-, öfverexpeditörs-, förste- och
andre kammaiförvandts- och revisorstjensterna i Poststyrelsen, postförvaltare-
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tjenster vicl postkontor af första, andra och tredje klass samt föreståndare-,
expeditörs-, expeditörsbiträdes-, sorterare- och extrabiträdesbefattningar i
kupépostdistrikt äfvensom sådana postiljonstjenster, hvarmed ej uteslutande
äro förenade brefbärare-, vaktmästare-, eller dejourgöromål.
Den i punkten 5) stadgade kännedomen af ryska språket, bör vara
styrkt genom bevis utfärdadt af lärare i sagda språk vid universitetet eller
lärare deri vid lyceum, med åberopande af Nådiga kungörelsen af den 10
november 1898.
Angående anställande af praktikanter har Poststyrelsen faststält som
regel att dertill icke antaga andra än dem som innehafva de i punkten 4)
omförmälda skolkunskaper. Helsingfors, å Poststyrelsen, den 31 augusti 1899.

Alvar Verving.

G. F. Forssell.
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Koskeva kelpaavaisuuden ehtoja virkoja ja toimia varten Suomen
postilaitoksessa.
Kelpaavaisuuden ehdoista virkoja ja toimia varten postilaitoksessa
ovat seuraavat määräykset voimassa:
1) Postihallituksen sihteerin tulee olla oikeus- tai korkeamman
hallintotutkinnon suorittanut.
2) Liikennetirehtöörin, kamreerin, kasöörin, ylireviisorin, yliekspeditöörin, sanomalehtiekspeditöörin, ensimmäisen ja toisen apukamreerin, aktuariuksen ja reviisorien Postihallituksessa kuin myöskin postinhoitajien ja van
hempien ekspeditöörien postikonttoreissa tulee olla alemman hallintotutkinnon
käyneitä, jonka ohessa liikennetirehtööriltä, ylireviisorilta ja yliekspeditööriltä
vaaditaan, että he vähintään kaksi vuotta vakinaisina tahi määrättyinä ovat
toimittaneet, ensinmainittu postinhoitajan- tahi yliekspeditöörinvirkaa sekä
ylireviisori ja yliekspeditööri ekspeditöörinvirkaa. Kuitenkin olkoon myöskin
ekspeditööri, joka on suorittanut semmoisen oppinäytteen, josta tässä alempana
3 kohdassa määrätään, ja jolla vähintään kymmenen vuotta on ollut yhtä
läinen virka sekä siinä Postihallituksen arvosanan mukaan on virkatehtä
vänsä kiitettävästi toimittanut, oikeutettu hakemaan sekä ansion ja taita
vuuden mukaan pääsemään postinhoitajan-, ylireviisorin-, yliekspeditöörin-,
sanomalehtiekspeditöörin-, aktuariuksen-, reviisorin-ja vanhemman ekspeditöörin virkaan.
3) Registraatorilta ja kanslistilta Postihallituksessa sekä postikont
torin ja rautati epostipiirin ekspeditööriltä vaaditaan, että ovat suoritta
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neet täydellisen lyseon oppikurssin tai valtion jatko-opiston toisen luokan
oppikurssin tahi että he näissä oppilaitoksissa suoritetun lähtötutkinnon
kautta ovat todistaneet omistavansa vastaavat tiedot; kuitenkin voi posti
virkamies, joka on suorittanut 4 kohdassa määrätyt oppinäytteet sekä vähin
tään kymmenen vuoden aikana kiitettävästi on toimittanut vakinaisella
palkkaussäännöllä olevaa virkaa postilaitoksessa, tästä ajasta vähintään
kolme vuotta joko vakinaisena tai määrättynä kirjanpitäjänä, tulla nimite
tyksi ekspeditööriksi.
4) Tullakseen nimitetyksi reviisorinapulaiseksi ja blanketinhoitajaksi Postihallituksessa, kirjanpitäjäksi, ekspeditöörinapulaiseksi ja ylimää
räiseksi apulaiseksi postikonttorissa, postikonttorinhaaraosaston sekä ensim
mäisen luokan postitoimituksen hoitajaksi kuin myös ekspeditöörinapulai
seksi, lajittelijaksi ja ylimääräiseksi apulaiseksi rautatiepostipiirissä vaaditaan
hakijalta, että hän on suorittanut viidennen luokan oppikurssin lyseossa
tahi läpikäynyt julkisen tyttökoulun tai suorittanut vastaavan kurssin
yksityisessä tyttökoulussa tahi läpikäynyt viisiluokkaisen valtio- tai kunnalliskoulun tahi Raahen porvari- ja kauppakoulun, Helsingin kauppa
opiston sekä Suomen liikemiesten kauppaopiston osakeyhtiön viimemaini
tussa kaupungissa perustaman kauppaoppilaitoksen, Viipurin kauppakoulun,
Turun ja Porin kauppaopistot sekä Tampereen, Kuopion ja Oulun kauppa
koulut, taikka myöskin, että hän omistaa näiden oppilaitosten johtajien
todistamat vastaavat tiedot, jonka ohessa ensi kerran hakiessa virkoihin ja
toimiin postikonttoreissa, rautatiepostipiirissä tahi ensimmäisen luokan postitoimituksissa vaaditaan todistus niin hyvin tyydyttävästä virantoimituksesta
sellaisessa postitoimistossa väliaikaisena apulaisena tahi harjoittelijana vähin
tään yhden vuoden aikana kuin myöskin hyväksytyistä tiedoista Postihallituksen toimeenpanemassa, postilaitoksen asetuksia, kiertokirjeitä ja tilejä
käsittävässä tutkinnossa.
5) Venäjän kielenkääntäjän virkaa Postihallituksessa hakevan kuin
myöskin kaikkien niiden henkilöiden, jotka otetaan palvelukseen posti
toimistoihin Suomen Suuriruhtinaanmaan kaupungeissa tahi Viipurin lää
nissä, tulee asianomaisesti todistaa, että he täydellisesti tuntevat venäjän
kielen ja esteettömästi taitavat käyttää sitä.
6) Nyt mainitsematta jääneeseen alhaisempaan virkaan tahi toimeen
postilaitoksessa otettakoon, ilman erityisiä* kelpaavaisuuden määräyksiä, se,
joka harkitaan olevan viran tahi toimen hoitamiseen sopiva.
7) Yleisenä sääntönä on, että sen, joka ylimääräiseen virkaan tahi
toimeen postilaitoksessa astuu, tulee olla kahdeksantoista vuotta täyttänyt.
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Leski sekä muu naimaton nainen oikeutetaan, jos hän täyttää mää
rätyt kelpaavaisuuden ehdot, samoin kuin mieskin tulemaan kysymykseen
muihin postilaitoksen virkoihin ja toimiin asetettaissa, paitsi liikennetirehtöörin-, sihteerin-, kamreerin-, ylireviisorin-, yliekspeditöörin-, ensimmäisen ja
toisen apukamreerin-, sekä reviisorin-virkoihin Postihallituksessa, postinhoitajan-virkoihin ensimmäisen, toisen ja kolmannen luokan postikontto
reissa sekä johtajan-, ekspeditöörin-, ekspeditöörinapulaisen-, lajittelijan- ja
ylimääräisen apulaisen virkoihin rautatiepostipiirissä kuin myöskin sellai
siin postiljooninvirkoihin, jotka eivät yksinomaisesti käsitä kirjeenkantajan,
vahtimestarin tai päivystäjän tehtäviä.
5 kohdassa säädetty venäjänkielen taito pitää olla yliopiston tahi
lyseon venäjänkielen opettajan antaman todistuksen kautta vahvistettu, viit
taamalla Armolliseen julistukseen marraskuun 10 p:ltä 1898.
Mitä tulee harjoittelijain ottamiseen postilaitokseen, on Postihallitus
sääntöperäisesti määrännyt, että semmoisiksi on otettava ainoastaan henki
löitä, joilla on 4 kohdassa mainittu koulusivistys.
Helsingissä, Postihallituksessa, elokuun 31 p:nä 1899.
8)

Alvar Verving.

C. F. Forssell.

Suomensi:
L. Grenman.

