POSTI- JA L E N N Ä T I N H A L L I T U K S E N

1957

KIERTOKIRJE KOKOELM A
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N :o 36.
Kiertokirje
muutoksista tiliohjesääntöön.
Posti- ja lennätinhallitus on tänään istun
nossa tapahtuneessa esittelyssä päättänyt
tehdä toukokuun 29 päivänä 1952 annettuun
tiliohjesääntöön seuraavat muutokset:
Liitteen 1 kohtu 15 ( sivu 97) muutetaan
näin kuuluvaksi:
15. Palkasta, joka maksetaan pääasialli
sesti säännöllisin väliajoin, on toimitettava
ennakkopidätys asianomaisen palkansaajan
verokirjassa olevan pidätystaulukon mukaan.
Jos verolautakunnan puheenjohtaja on vero
kirjaan tehnyt merkinnän, ettei ennakkopidätystä palkasta toimiteta, noudatetaan
tätä määräystä (kts. 12. kohtaa).
Liitteen 1 kohta 18 (sivu 97), sellaisena
kuin se muutettuna on kiertokirjeessä N :o
91/56, muutetaan näin kuuluvaksi:

18. Työnantajan maksettavan lapsilisä- ja
kansaneläkemaksun suuruus on neljä markkansaneläkemaksun suuruus on neljä mark
kaa jokaiselta täydeltä sadalta markalta suo
ritetun palkan määrästä. Jos suoritetun pal
kan määrä on niin pieni, ettei siitä toimi
teta ennakkopidätystä, ei työnantaja myös
kään maksa lapsilisä- ja kansaneläkemaksua.
Palkalla tarkoitetaan 5— 8 kohdissa mai
nittua palkkaa. Palkkaan kuuluvat luontois
edut arvioidaan siten kuin edellä 7. kohdasta
ilmenee.

Eripainos edelläolevista muutoksista oheen
liitetään
kiinnitettäväksi
tiliohjesäännön
asianomaisiin kohtiin.

N :o 37.
Kiertokirje
maatalouden tutkimuskeskuksen virkalähetysoikeudesta ja eräiden virkalähetysoikeuksien lakkaamisesta.
Sitten kun maatalouden koe- ja tutkimus
toiminta on järjestetty uudelleen 17 päivänä
toukokuuta 1956 annetulla lailla maatalou
den tutkimuskeskuksesta (314/56) posti- ja
lennätinhallitus on tänään istunnossa tapahMaatalouden tutkimuskeskus sekä sen toimis
tot, laitokset ja koeasemat.

Postilähetykset maatalouden tutkimuskeskuk
selle ja sen laitoksille.

2283— 57/8.

tuneessa esittelyssä päättänyt myöntää maa
talouden tutkimuskeskukselle sekä eräille
maatalouden tutkimuskeskukselle lähetettä
ville postilähetyksille virkalähetysoikeuden
seuraavasti:
Yapaakirjeoikeus.
Virkalähetykseen lähettäjästä tehtävässä mer
kinnässä tulee olla pääotsikkona sanat
„Maatalouden tutkimuskeskus” ja alaotsik
kona asianomaisen toimiston, laitoksen tai
koeaseman nimi.
Postirahanvapaus lähetettäessä maatalouden
tutkimuskeskukselle ja sen laitoksille näyt
teitä ja niitä koskevia selostuksia, joiden
päällykseen on painettu maatalouden tut
kimuskeskuksen tai sen asianomaisen lai
toksen nimi ja lähettäjän nimen merkitse
mistä varten „Lähettäjä .......................... ”
Postiasemille jakelu N :o 9.
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Maatalouden tutkimuskeskuksesta 21 päi
vänä joulukuuta 1956 annetun asetuksen
(680/56) mukaan maatalouden tutkimus
keskuksessa on seuraavat toimistot, laitokset
ja koeasemat, joiden nimi tulee olla virkalähetyksissä maatalouden tutkimuskeskuksen
alaotsikkona: Hallintotoimisto, paikalliskoetoimisto (Helsingissä) ja kanslia (Tikkuri
lassa)
sekä maantutkimuslaitos
(Helsin
gissä), kasvinviljelylaitos, kasvitautien tutki
muslaitos, kotieläinnhoidon tutkimuslaitos,
kotieläinjalostuslaitos, maanviljelyskemian ja
-fysiikan laitos, tuhoeläintutkimuslaitos, kasvinsuojelulaitos (Tikkurilassa), kasvinjalostuslaitos (Jokioisissa), puutarhantutkimuslaitos (Piikkiössä), laidunkoeasema (Mouhijärvellä), sikatalouskoeasema (Tikkurilassa),
hallakoeasema (Pelsonsuolla), Etelä-Pohjan
maan koeasema (Ylistarossa), Etelä-Savon
koeasema (Mikkelissä), Hämeen koeasema
(Pälkäneellä), Karjalan koeasema (A nja
lassa), Perä-Pohjolan koeasema (Rovanie
mellä), Pohjois-Pohjanmaan koeasema (Ruukkissa), Pohjois-Savon koeasema (Maaningalla), Satakunnan koeasema (Peipohjassa),
Keski-Suomen liikkuva koetoiminta (Kuusassa), Keski-Pohjanmaan liikkuva koetoi
minta (Vetelissä), Lounais-Suomen liikkuva
koetoiminta (Turussa) ja laiduntutkimus
(Helsingissä).
Sen johdosta, että maatalouden koetoimin
nan keskusvaliokunta ja maatalouskoelaitos
osastoineen on lakkautettu ja niiden tehtä
vät siirtyneet maatalouden tutkimuskeskuk
selle ja sen laitoksille sekä että kasvinsuo-1

jelulaitos, kasvinviljelyskoeasemat, laidun
koeasema ja sikatalouskoeasema, joilla on tä
hän saakka ollut kullekin erikseen myön
netty virkalähetysoikeus, nykyisin kuuluvat
maatalouden tutkimuskeskukseen ja niiden
virkalähetysoikeus on uudelleen järjestetty
edellä mainitulla tavalla,
lakkautetaan
kasvinsuo j elulaitokselle,
Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Karjalan,
Perä-Pohjolan,
Pohjois-Hämeen,
PohjoisPohjanmaan, Pohjois-Savon ja Satakunnan
kasvin vil jelyskoeasemille,
laidunkoeasemalle,
maatalouden koetoiminnan keskusvaliokunnalle,
maatalouskoelaitokselle ja sen maanviljelyskertiian ja -fysiikan, maantutkimus-, kasvinviljelys-, kasvinjalostus-, kasvitauti-, tuho
eläin-, puutarha-, kotieläinhoito- ja kotieläinjalostusosastolle ja
sikatalouskoeasemalle
aikaisemmin myönnetyt vapaakirjeoikeudet
kuin myös
oikeus postirahanvapaudella lähettää maa
talouden koetoiminnan keskusvaliokunnalle
sekä maatalouskoelaitokselle ja sen edellä
luetelluille osastoille näytteitä ja niitä kos
kevia selostuksia.
Toimipaikkoja kehoitetaan tekemään myön
netyistä uusista virkalähetysoikeuksista ja
edellä
mainittujen
virkalähetysoikeuksien
lakkaamisesta merkinnät virkalähetysoikeuden omaavien viranomaisten luetteloon postisäännön liitteeseen F.

1 N :o 38.
Kiertokirje
Maatalousseurojen Keskusliiton y.m:n virkalähetysoikeudesta ja eräiden virkalähetys
oikeuksien lakkaamisesta.
Posti- ja lennätinhallitus on tänään istun
nossa tapahtuneessa esittelyssä päättänyt
muuttaa Maatalousseurojen Keskusliiton asutusvaliokunnalle sekä maanviljelys- ja talousMaatalousseurojen Keskusliiton asutusvaliokunta ja maanviljelys- ja talousseurojen
asutustoiminnan johtajat.

seurojen
asutustoimikunnille
myönnetyn
virkalähetysoikeuden (kk. N : o 278/1945)
seuraavanlaiseksi:

Samalla toimipaikoille tiedoksi ilmoitetaan,
että alla mainituille, toimintansa lopetta
neille viranomaisille myönnetyt virkalähetysoikeudet ovat lakanneet:

Degerbyn alueen hoitokunta (kk. N :o 127/
1956).
Jälleenrakennusvaliokunta, -toimikunta ja
-lautakunta, jotka on asetettu valtakunnan

Vapaakirjeoikeus maanhankintalain toimeen
panoon liittyviä tehtäviä koskevassa kir
jeenvaihdossa.
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yhteyteen palautetun alueen jälleenrakenta
Viljelysmaiden väliaikaisesta vuokraami
mista varten.
sesta siirtoväelle annetussa laissa tarkoitetut
Maatalousministeriön alaiset maatoimikunvuokratoimikunnat (kk. N :o 218/1944).
nat (kk. N :o 132/1945).
Toimipaikkoja kehoitetaan tekemään mer
Pika-asutuslaissa mainitut asukkaanottokinnät edellä olevasta virkalähetysoikeuden
toimikunta, pika-asutustoimikunta ja tarkas muutoksesta sekä mainittujen virkalähetystusoikeus.
oikeuksien lakkaamisesta postisäännön liit
Rappiotilojen pakkolunastamisesta asutusteessä F olevaan virkalähetysoikeuksien luet
teloon.
tarkoituksiin annetussa laissa tarkoitetut tar
kastusoikeudet ja arvioimistoimikunnat (kk.
N :o 217/1944).
Helsingissä, helmikuun 21 päivänä 1957.

Pääjohtaja

S. J. Ahola.
•Johtaja Matti Aspio.

N :o 39.
Kiertokirje
tilapäisestä erikoisleimasta.

Hämeenlinnan
Postimerkkikerho r. y : n
„Postimerkin Päivän” yhteyteen järjestämän
postimerkkinäyttelyn, joka #n samalla em.
kerhon 20-vuotisjuhlanäyttely, avajaispäi
vänä 7. 4.1957, jolloin mm. liikenteeseen las
ketaan Olavinlinna-aiheinen 60 markan käyttöpostimerkki, leimataan kaikki näyttelypaikalla Taidemuseoon järjestettävään Hämeen
linnan posti- ja lennätinkonttorin alaiseen
tilapäiseen „näyttelypostikonttoriin” jätetyt
kirjelähetykset ylläkuvatunlaisella erikoislei
malla.
Helsingissä helmikuun 21 päivänä 1957.

Pääjohtaja

Muilla paikkakunnilla asuvat, jotka halua
vat, että heidän lähetyksensä leimataan ky
seellisellä erikoisleimalla, voivat lähettää ne
etukäteen postimaksun seuraamana tai riittä
villä postimerkeillä varustettuna, mieluim
min kirjattuna lähetyksenä ja eri koteloon
suljettuna sekä merkinnällä „Erikoisleimaus”
Hämeenlinnan posti- ja lennätinkonttoriin,
missä niiden on oltava viimeistään 5. 4.1957.
Kyseinen konttori huolehtii näiden lähetys
ten leimaamisesta erikoisleimalla ja palautta
misesta tai edelleen lähettämisestä.

S. J. Ahola.
Johtaja Kasperi Kausalainen.

Eripainos posti- ja lennätinhallituksen kiertokirjeistä N :o 36 ja 71 vuodelta 1957.

Toukokuun 29 päivänä 1952 annettuun
tiliohjesääntöön on tehty seuraavat muutok
set:
Liitteen 1 kohta 15 (sivu 97) on muutettu
näin kuuluvaksi:
15. Palkasta, joka maksetaan pääasiallisesti
säännöllisin väliajoin, on toimitettava ennakkopidätys asianomaisen palkansaajan vero
kirjassa olevan pidätystaulukon mukaan. Jos
verolautakunnan puheenjohtaja on verokir
jaan tehnyt merkinnän, ettei ennakkopidätystä palkasta toimiteta, noudatetaan tätä
määräystä (kts. 12 kohtaa). (Kiertokirje
N :o 36/57.)

Liitteen 1 kohta 18 (sivu 97), sellaisena
kuin se muutettuna on kiertokirjeessä N :o
91/56, on muutettu näin kuuluvaksi:
18. Työnantajan maksettavan lapsilisä- ja
kansaneläkemaksun suuruus on neljä mark
kaa jokaiselta täydeltä sadalta markalta suo
ritetun palkan määrästä.
Jos suoritetun
palkan määrä on niin pieni, ettei siitä toimi
teta ennakkopidätystä, ei työnantaja myös
kään maksa lapsilisä- ja kansaneläkemaksua.
Palkalla tarkoitetaan 5— 8 kohdissa mai
nittua palkkaa. Palkkaan kuuluvat luontois
edut arvioidaan siten kuin edellä 7. kohdasta
ilmenee. (Kiertokirje N :o 36/57.)

Kesäkuun 18 päivänä 1942 annettuun
posti-, lennätin- ja puhelintoimipaikkojen
virantoimitusohjesääntöön on tehty seuraavat
muutokset ja lisäykset:

titarkastajan välityksellä. (Kiertokirje N :o
71/1957.)
34 § :n a) 1. kohta on muutettu näin kuu
luvaksi:

32 § :n 1. kohta on muutettu näin kuulu
vaksi:

34 §.
Postitoimessa palvelevien virkamiesten vuosi
lomat.

32 §.
Avoimen viran tai toimen hoito.
1. Jos virka tai toimi toimipaikassa on
joutunut avoimeksi, tulee toimipaikan hoita
jan tehdä posti- ja lennätinhallitukselle esi
tys viran tai toimen hoitamisesta siihen asti,
kunnes se jälleen on täytetty ja uusi hal
tija on ryhtynyt sitä hoitamaan. Toimipai
kan hoitaja pitäköön kuitenkin huolta siitä,
että virkaan tai toimeen kuuluvat tehtävät
toistaiseksi asianmukaisesti hoidetaan.
Esitys on osoitettava ja lähetettävä suo
raan sille posti- ja lennätinhallituksen osas
tolle, jonka alainen virka tai toimi lähinnä
on, kuitenkin niin, että konttorissa, lukuun
ottamatta Helsingin, Turun ja Tampereen
postikonttoreita, postitehtäviä varten olevan
ensimmäisen kirjurin tai sitä ylemmän viran
tai toimen sekä toimistossa postitehtäviä var
ten olevan viran tai toimen hoitamista kos
keva esitys on lähetettävä asianomaisen pos4955— 57/ 8 .

a) K o n t t o r i n v i r k a m i e s t e n
vuosilomat.
1. Vuosiloman konttorinhoitajalle myöntää
posti- ja lennätinhallitus. Muille konttorin
virkamiehille myöntää vuosiloman konttorinhoitaja.
Konttorinhoitajan on lähetettävä posti- ja
lennätinhallitukselle osoitettava kirjallinen
vuosilomapyyntönsä asianomaiselle postitarkastajalle posti- ja lennätinhallituksen postiosastolle lausunnon ohella toimitettavaksi.
Vuosilomapyyntöä tulee seurata ehdotus vi
ran hoitamisesta loman aikana. Mitä tulee
konttorin muihin virkamiehiin, on konttorin
hoitajan laadittava vuosilomaluettelo kaksin
kappalein ja merkittävä siihen, minä aikana
kukin virkamies tulisi nauttimaan vuosilo
maa ja miten virat hoidettaisiin; toinen kap
pale luetteloa on säilytettävä konttorissa ja
toinen lähetettävä posti- ja lennätinhallituk
sen postiosastolle. (Kiertokirje N :o 71/1957.)

37 § :n 1. kohdan toinen kappale sekä 4.
kohta on muutettu ja pykälän otsikkoon liit
tyväksi lisätty alaviitta 1) seuraavasti:

toimestaan edelleen posti- ja lennätinhalli
tukselle toimitettavaksi.
(Kiertokirje N :o
71/1957.)

37 §.

4. Sairauden takia virkavapautta nauttiva
virkailija on esteetön ennen virkavapauden
päättymistäkin, jos hänen terveytensä sallii,
mikä on vaadittaessa lääkärintodistuksella
selvitettävä, ryhtymään virkaansa tai toin
tansa hoitamaan, mutta on asiassa silloin vii
pymättä ilmoitettava posti- ja lennätinhalli
tukselle. Konttorinhoitajan, toimistonhoita
jan ja toimistossa postitehtävissä palvelevan
virkailijan virkavapautta koskeva tässä koh
dassa mainittu ilmoitus on lähetettävä asian
omaisen postitarkastajan välityksellä. (Kier
tokirje N :o 71/1957.)

Virkailijain virkavapaus ja työn tilapäinen
keskeytys.1)
1 . ------ -----------------------------------------------------Konttorinhoitajan on lähetettävä posti- ja
lennätinhallitukselle osoitettava virkavapausanomuksensa asianomaiselle postitarkastajalle posti- ja lennätinhallitukselle toimitet
tavaksi. Konttorin muun virkailijan on jä
tettävä posti- ja lennätinhallitukselle osoitet
tava anomuksensa konttorinlioitajalle hänen

l) Sitäpaitsi ovat voimassa lyhytaikaisesta pois
saolosta posti- ja lennätinhallituksen kiertokirjeessä
N :o 18/1954 annetut seuraavat määräykset:
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö on
kirjelmässään N :o 3464/713-53, joulukuun 30 päi
vältä 1953, oikeuttanut posti- ja lennätinhallituksen antamaan alaistensa virkailijain lyhytaikaista
poissaoloa koskevia määräyksiä siten, että asian
omaisella esimiehellä —- postitarkastajalla ja toi
mipaikan hoitajalla — on oikeus erittäin tarpeelli
sista ja humaanisista syistä myöntää alaiselleen
virkailijalle lupa lyhytaikaiseen poissaoloon, kui
tenkin ehdolla, ettei valtiolle koidu menoja sano
tusta poissaolosta, ja noudattaen tässä jäljempänä
ilmenevässä valtiovarainministeriön kirjelmässä
N :o 12269, joulukuun 15 päivältä 1944, silloiselle
valtion revisiolaitokselle antamia seuraavia oh
jeita:
„Viitekirjelmässä pyydetyksi ohjeeksi valtio
varainministeriö ilmoittaa, että viran tai toimen
haltijain lyhytaikainen poissaolo, johon asianomai-

H elsin k i 3 957.

nen esimies on antanut luvan, on yleensä korvat
tava ylityönä muuna kuin virka-aikana tai vähen
nettävä asianomaisen virkalomasta. Esimiehen suos
tumuksella voi viran tai toimen haltija palkata
itselleen sijaisen tai muuten sopia tehtävien hoi
dosta niin, ettei valtiolle poissaolosta aiheudu
mitään haittaa.
Muista kuin palkkauslain 8, 9 ja 10 §:ssä mai
nituista syistä voidaan virkavapautta myöntää
yleensä vain pidättämällä koko palkkaus. Lyhyt
aikaisiin, esimiehen luvalla tapahtuneisiin poissa
oloihin on syytä soveltaa samaa säännöstä, jos ne
viraston toiminnalle haittaa tuottaen uusiutuvat.
Niitä ei ole yleensäkään sallittava muuta kuin
erittäin tarpeellisista tai humaanisista syistä.”
Tämän johdosta posti- ja lennätinhallitus ilmoit
taa, että posti- ja lennätinlaitoksessa saadaan
lyhytaikaiseen poissaoloon soveltaa edellä olevissa
kirjelmissä selostettuja menettelyjä. (Kiertokirje
N: o 71/1957.)
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