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

KIERTOKIRJE KOKOELMA
1957

N:o 69-71

N :o 69.
Kiertokirje
puhelinaseman nimenmuutoksesta.
Urjala as. nimisen puhelinaseman nimi on tästä lähtien Urjala ja Urjalan puhelinase
man nimi Laukeela.
Helsingissä, 15 päivänä huhtikuuta 1957.

N :o 70.
Kiertokirje
puhelintoimipaikkojen perustamisesta ja
lakkauttamisesta.
Mökälä, taksa-alue 102; liitetty Perhon
Seuraavat puhelinasemat on perustettu:
puhelinasemaan.
Kurvinen, taksa-alue 163; 1. 4. 57 lukien;
Lakkautettu:
toimii Oulun lennätinkonttorin alaisena.
Kuopion Puhelinyhdistyksen omistamien
Louhela, taksa-alue 119; 1. 5. 57 lukien;
Maaningan, Siilinjärven ja Tervon puhelin
toimii Nurmeksen posti- ja lennätinkonttorin
keskuksien yhteydessä toimineet valtion
alaisena.
Murtovaara, taksa-alue 163; 1. 4. 57 lu puhelintoimipaikat 15. 4. 57 lukien.
Asikkalan Puhelinosakeyhtiön omistaman
kien ; toimii Oulun lennätinkonttorin alaisena.
Vesivehmaan, puhelinkeskuksen yhteydessä
Vuorilahti, taksa-alue 91; 11. 4. 57 lukien;
toiminut valtion puhelintoimipaikka 15. 4. 57
toimii Äänekosken posti- ja lennätinkontto
lukien.
rin alaisena.
Helsingin Puhelinyhdistyksen omistaman
sekä puhelupaikat:
Karkkilan puhelinkeskuksen yhteydessä toi
Hirveäkuru, taksa-alue 188; liitetty Sodan minut valtion puhelintoimipaikka 15. 4. 57
kylän puhelintoimipaikkaan.
lukien.
Murtovaara niminen puhelupaikka 1. 4. 57
Kauppala, taksa-alue 124; liitetty Saviselukien.
län puhelinasemaan.
Helsingissä, huhtikuun 17 päivänä 1957.

Pääjohtaja S . J.

4241-57/8.

Ahola.

Johtaja Wäinö Honkanen.
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N :o 71.
Kiertokirje
muutoksista posti-, lennätin- ja puhelintoimipaikkojen virantoimitusohjesääntöön.
Posti- ja lennätinhallitus on tänään istun
nossa tapahtuneessa esittelyssä päättänyt
tehdä 18 päivänä kesäkuuta 1942 annettuun
posti-, lennätin- ja puhelintoimipaikkojen
virantoimitusohjesääntöön seuraavat 1 päi
västä kesäkuuta 1957 lukien voimaantulevat
muutokset:
32 § :n 1. kohta muutetaan näin kuulu
vaksi:
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 postitarkastajan välityksellä.
34 § :n a) 1. kohta muutetaan näin kuu
luvaksi:
34 §.
Postitoimessa palvelevien virkamiesten vuosi
lomat.
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.
37 § :n 1. kohdan toinen kappale sekä 4.
kohta muutetaan ja pykälän otsikkoon liit
tyväksi lisätään alaviitta1) seuraavasti:
37 §.
Virkailijain virkavapaus ja työn tilapäinen
keskeytys.1)
1 . ------------------------------------------------------------Konttorinhoitajan on lähetettävä posti- ja
lennätinhallitukselle osoitettava virkavapaus!) Sitäpaitsi ovat voimassa lyhytaikaisesta pois
saolosta posti- ja lennätinhallituksen kiretokirjeessä
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 lennätinhallituk
sen 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
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.
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anomuksensa asianomaiselle postitarkastajalle posti- ja lennätinhallitukselle toimitet
tavaksi. Konttorin muun virkailijan on jä 
tettävä posti- ja lennätinhallitukselle osoitet
tava anomuksensa konttorinhoitajalle hänen
toimestaan edelleen posti- ja lennätinhalli
tukselle toimitettavaksi.

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.

4. Sairauden takia virkavapautta nauttiva
virkailija on esteetön ennen virkavapauden
päättymistäkin, jos hänen terveytensä sallii,
mikä on vaadittaessa lääkärintodistuksella
selvitettävä, ryhtymään virkaansa tai toinHelsingissä, 2 päivänä toukokuuta 1957.

Eripainos edelläolevista muutoksista oheen
liitetään kiinnitettäväksi posti-, lennätin- ja
puhelintoimipaikkojen virantoimitusohjesäännön asianomaisiin kohtiin.

Pääjohtaja

S. J. Ahola.

Johtaja Matti Asino.

