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N :o 153
Kiertokirje
ylitoimipaikkojen oikeudesta itse ostaa vähäisiä määriä erinäisiä kulutusym. tarvikkeita.
Posti- ja lennätinhallitus on tänään istun määrä ylittää 500 markkaa, posti- ja lennänossa tapahtuneessa esittelyssä päättänyt
tinhallituksen asianomainen osasto tai toi
oikeuttaa postikonttorit, posti- ja lennätinmisto sekä
konttorit, lennätinkonttorit, puhelinkonttorin,
b) jos toimipaikka on lennätinkonttori tai
sanomalehtipostikonttorin, postitoimistot sekä
puhelinkonttori
posti- ja lennätintoimistot, itse ostamaan omaa
— kun tarvittavan tavaraerän arvo ylittää
ja alitoimipaikkojensa käyttöä varten vähäi
500 markkaa, posti- ja lennätinhallituksen
siä määriä kulutus- vm. tarvikkeita seuraaasianomainen osasto tai toimisto.
vissa tapauksissa:
2.
Pieni erä tavaraa tarvitaan kiireisesti
1.
Tarvittava tavaraerä on raha-arvoltaan suoraan käyttöön.
enintään 500 markkaa ja lisäksi joko sellaista,
Tällöin ensisijaisesti tulevat kysymykseen
ettei sitä pidetä laitoksen päävarastossa saata sähkölampujen, loistevaloputkien, sulakkei
vissa1), taikka sellaista, ettei sen lähettämi den, paristojen, kynttilöiden, avaimien, pyynen postitse ole postisäännän 20 § :n 1. koh
hekumien, kynien, kynänterien, värinauhojen
dan mukaan sallittua. Viimeksimainitunlaista
yms. ostaminen kappaleittain taikka naulo
tavaraa ovat esimerkiksi tulitikut, puhdistuk jen, ruuvien, helojen, saranoiden, kaapin luk
sessa tarvittava tärpätti, bensiini, petrooli,
kojen, maalien, kitin yms. ostaminen pie
tinneri ja denaturoitu sprii.
nehköä korjaus- tms. työtä varten taikka mus
Jos toimipaikka tarvitsee tässä 1. kohdassa teen tai juoksevan liiman ostaminen enin
tarkoitettua tavaraa enemmän kuin 500 mar tään 1 /4 litran erissä taikka puhdistusainei
kan arvosta, on toimipaikan hankittava lupa
den ostaminen pulloissa tai pienissä pake
tavaran ostamiseen. Luvan antaa ja laskun teissa tai rasioissa. Jos toimipaikka tässä koh
dassa tarkoitettuja tarvikkeita tarvitsee suu
hyväksyy:
a) jos toimipaikka on postikonttori, postiremman erän, on toimipaikan niitä tilattava
ja lennätinkonttori, sanomalehtipostikonttori,
varastokonttorista.
postitoimisto tai posti- ja lennätintoimisto
Almanakkoja, toilettipaperia, paperipyyh— kun tarvittava tavara on kiinteistö- tai
keitä, vihkoja, lehtiöitä, kopio- ja hiilipapekalustotavaraa eikä laskun määrä ylitä 5 000 ria, hiekkapaperia, imupaperia, konekirjoitus-,
markkaa, asianomainen postitarkastaja, ja las konsepti- ja monistepaperia yms. paperitava
kun ylittäessä 5 000 markkaa, posti- ja lennäroita sekä leimasinmustetta tulee toimipaikan
tinhallituksen kiinteistötoimisto, sekä
aina tilata varastokonttorista. Postisäästöpan
— kun tarvittava tavara on muuta kuin
kin säästöliikenteessä tarvittava erikoismuste
kiinteistö- tai kalustotavaraa ja laskun
on tilattava postisäästöpankista.
l) Posti- ja lennätinlaitoksen kulutustarvikeluettelosta (julkaistu tammikuussa 1957) ilmenevät ne ku-
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lutustarvikkeet,
saatavissa.
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Ostot on tehtävä posti- ja lennätinlaitokselle mahdollisimman edulliseen hintaan.
Tämän kiertokirjeen 1. kohdan 1. kappa
leen tai 2. kohdan määräysten perusteella
tehdyistä ostoksista aiheutuneet kuitatut las
kut tulee ylitoimipaikan kuukausittain tilit
tää menona tili-ilmoituksessaan tarvitsematta
siihen hankkia tilitvslupaa. Laskuun on mer
kittävä tämän kiertokirjeen numero sekä jos
kysymyksessä on tämän kiertokirjeen 2. koh
dassa tarkoitettu kiireinen ostos, syy ostami
seen. Tiliohjesäännön 42 § :n 3. kohdan mää
räyksen mukaisesti tulee laskusta käydä sel
ville laskun asettaja ja maksaja, laskun raha
määrä sekä mahdollisesti myönnetty alennus.
Laskuista tulee myös ilmetä tavaran määrä
ja yksikköhinta. Jokaisessa laskussa pitää
olla asianomaisen virkamiehen merkintä siitä,
että tavara tai tarvike on hyväksyttävässä
kunnossa vastaanotettu samoinkuin vastaanottamisaika.
Kyseiset laskut on tili-ilmoitukseen merkit
tävä eri momenttien kohdalle menoksi asia-

Tämän kiertokirjeen määräykset tulevat
voimaan tammikuun 1 päivänä 1958. Sa
masta päivästä lukien lakkaavat olemasta voi
massa toimipaikoille aikaisemmin myönnetyt
määrärahat kirjoitus- ja kansliatarvikkeiden
Helsingissä, marraskuun 7 päivänä 1957.

jaotuksen mukaisesti noudattaen lisäksi kun
kin momentin kohdalla liikennehaarajakoa.
Edellä annetut määräykset eivät koske
autovarikkojen oikeutta ostaa erinäisiä autotarvikkeita, moottoriajoneuvoja varten ben
siiniä, öljyjä jms., vaan noudatetaan niitä
ostettaessa posti- ja lennätinhallituksen hankintaosaston asiassa antamia määräyksiä. Toi
mipaikkojen oikeudesta ostaa yksityisten pu
helinlaitosten julkaisemia puhelinluetteloita
ovat voimassa lennätinliikenneosaston siitä
antamat ohjeet. 1)
Toimipaikkojen ensiapukaappeihin kuulu
vien lääke-, side- tai muiden ensiaputarvikkei
den hankkimisessa noudatetaan siitä erikseen
annettuja ohjeita.
Sama oikeus kuin tässä kiertokirjeessä on
annettu ylitoimipaikoille itse ostaa vähäisiä
määriä erinäisiä kulutus- ym. tarvikkeita, on
myös posti- ja lennätinpiirien piirikontoreilla
ja lennätin- ja puhelinpiirien konttoreilla.
l) Lennätinliikenneosaston kirjeet n :o t I I I 10297/
25. 10. 56 ja I I I 8969/7. 10. 57.

sekä siivoustarvikkeiden ostamista varten
sekä virkakäyttöön annettu posti- ja lennä
tinhallituksen kiertokirje 3/45 eräiden tarvik
keiden hankkinnasta.
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