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N :o 168.
Kiertokirje
eräiden lääkintäalan viranomaisten virkalähetysoikeuksien myöntämisestä, muuttami
sesta ja lakkauttamisesta.
Posti- ja lennätinhallitus on tänään istunoikeudet sekä muuttaa ja lakkauttaa aikainossa tapahtuneessa esittelyssä päättänyt semmin myönnettyjä virkalähetysoikeuksia
myöntää alla mainitut uudet virkalähetysseuraavasti:
1. Myönnetyt uudet virkalähetysoikeudet:
Kunnallinen elintarvikekatsastaja.
Postirahanvapaus lähetettäessä elintarvikenäytteitä valtion elintarvikelaboratorioihin
ehdolla, että lähetyksen päällyksessä muiden
virkamerkintöjen lisäksi on sana „Elintarvikenäyte” .
Kunnan kätilö, terveydenhoidonkatsastaja ja
Postirahanvapaus lähetettäessä bakteriologiterveyssisar.
siä ja serologisia näytteitä valtion lääkintälaboratorioihin ehdolla, että lähetyksen pääl
lyksessä muiden virkamerkintöjen lisäksi on
sana „Tartuntatautinäyte” .
II. Muutokset voimassa oleviin virkalähety soikeuksiin:
Ahvenanmaan maakuntalääkärilla nykyisin
oleva vapaakirjeoikeus
muutetaan seuraavaksi:
Ahvenanmaan maakuntalääkärin toimisto.
Kaupunginlääkärillä nykyisin oleva postira
hanvapaus kirjeenvaihdossa lääkintöhallituk
sen, piiri- ja lääninlääkärin, rokkoainevaraston ja lääninhallituksen kanssa ja
Kunnanlääkärin nykyinen postirahanvapaus
kirjeenvaihdossa lääkintöhallituksen, piiri- ja
lääninlääkärin, lääninhallituksen sekä oman
kunnan viranomaisten kanssa
muutetaan ja yhdistetään seuraavasti:
Kauppalan-, kaupungin- ja kunnanlääkäri.

Lääkintöhallituksen alitilittäjinä toimiville
keskussairaalain rakennustoimikunnille ny
kyisin myönnetty vapaakirjeoikeus
muutetaan seuraavaksi:
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Vapaakirjeoikeus.

Postirahanvapaus kirjeenvaihdossa lääkintö
hallituksen, lääninlääkärin toimiston, Ahve
nanmaan maakuntalääkärin toimiston, läänin
hallituksen ja oman kunnan viranomaisten
kanssa, minkä lisäksi kauppalan-, kaupunginja kunnanlääkärillä on lääkärin postirahan
vapaus.
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Lääkintöhallituksen
alitilittäjinä
toimivat
valtion sairaalain ja sairaanhoito-oppilaitos
ten, keskussairaalani ja yliopistollisen keskus
sairaalan rakennustoimikunnat.

Vapaakirjeoikeus.

Lääkärillä nykyisin oleva postirahanvapaus
1) lähettäessään asianomaisen huoltotoimiston tai -piirin lääkärille ilmoituksen tuber
kuloosiin sairastuneesta henkilöstä,
2) lähettäessään tarttuvia tauteja koskevia
ilmoituksia lääkintöhallitukselle, piiri- ja lää
ninlääkärille ja terveydenhoitolautakunnalle
kirjekuoressa, johon on merkitty sanat »tart
tuvia tauteja koskeva ilmoitus” , sekä bak
teriologisia ja serologisia näytteitä valtion
laboratorioihin ja näitä näytteitä koskevassa
kirjeenvaihdossa, jolloin näytteen päällyk
sessä tulee olla merkintä „bakt. näyte” tai
„serol. näyte” ja kirjekuoressa tai kortissa
sanat »koskee bakt. näytettä” tai »koskee
serol. näytettä” ,
3) kuolleisuustilastoa koskevissa asioissa,
4) lähettäessään yskösnäytteitä Suomen Tu
berkuloosin Vastustamisyhdistyksen ylläpitä
mien tuberkuloosihuoltopiirien keskuslabora
torioihin ja näitä näytteitä koskevassa kir
jeenvaihdossa
sanottujen
laboratorioiden
kanssa, jolloin lähetyksen päällyksessä tulee
olla sanat »yskösnäyte” ja kirjekuoressa »kos
kee yskösnäytettä” ,
muutetaan seuraavaksi:
Lääkäri.

Postirahanvapaus
1) lähettäessään tarttuvia tauteja koskevia
ilmoituksia lääkintöhallitukselle, lääninlääkä
rin ja Ahvenanmaan maakuntalääkärin toi
mistolle, tuberkuloositoimistolle ja terveyden
hoitolautakunnalle, jolloin lähetyksessä tulee
olla merkintä »Tartuntatauti-ilmoitus” ,
2) lähettäessään bakteriologisia ja serologisia
näytteitä valtion laboratorioihin ja näitä
näytteitä koskevassa kirjeenvaihdossa, jolloin
lähetyksessä tulee olla merkintä »Tartuntatautinäyte” , sekä
3) kuolleisuustilastoa koskevissa asioissa, jol
loin lähetyksessä tulee olla merkintä »Kuol
leisuustilasto” .

Lääninlääkärin nykyinen vapaakirjeoikeus
muutetaan seuraavaksi:
Lääninlääkärin toimisto.
Terveydenhoitolautakuntien nykyinen posti
rahanvapaus kirjeenvaihdossa lääkintöhalli
tuksen, piiri- ja lääninlääkärin, valtion sai-

Vapaakirjeoikeus.
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raanhoitolaitoksen johtajan ja taloudenhoi
tajan, lääninhallituksen, oman kunnan vi
ranomaisten, maatalousministeriön eläinlää
kintäosaston sekä valtion seerumlaitoksen
kanssa tehtäessä rokotusasetuksen 3 § :n tar
koittamia rokotteiden ja tutkimusaineiden
tilauksia
muutetaan seuraavaksi:
Terveydenhoitolautakunta.

Postirahanvapaus kirjeenvaihdossa lääkintö
hallituksen, lääninlääkärin toimiston, Ahve
nanmaan maakuntalääkärin toimiston, lää
ninhallituksen, oman kunnan viranomaisten
ja maatalousministeriön eläinlääkintäosaston
kanssa sekä valtion seerumlaitoksen kanssa
tehtäessä rokotetilauksia rokotuslain 2 §:ssä
tarkoitettuja yleisiä rokotuksia varten.

Valtion sairaanhoitolaitoksen johtajan ja
taloudenhoitajan nykyinen vapaakirjeoikeus
muutetaan seuraavaksi:
Valtion sairaala.

Valtion sairaanhoito-oppilaitoksella nykyisin
oleva vapaakirjeoikeus virka-asioita koske
vassa kirjeenvaihdossa edellyttäen, että lähe
tyksen osoitepuolelle on merkitty lähettävän
viranomaisen yleisnimikkeenä „Valtion sai
raanhoito-oppilaitos” ja sitäpaitsi erikoisnimikkeenä asianomaisen oppilaitoksen nimi
ja sijaintipaikkakunta
muutetaan seuraavaksi:
Valtion sairaanhoito-oppilaitos ja valtion sairaanhoitokurssi.

Valtion seerumlaitoksen johtajan nykyinen
postirahanvapaus ja
Valtion serobakteriologisilla laboratorioilla
(Kuopiossa ja Oulussa) nykyisin oleva va
paakirjeoikeus
muutetaan ja yhdistetään seuraavasti:
Valtion lääkintälaboratorio.

Vapaakirjeoikeus virka-asioita koskevassa kir
jeenvaihdossa ehdolla, että lähetykseen on
merkitty lähettävän laitoksen yleisnimikkeenä
„Valtion sairaala” ja sitäpaitsi erikoisnimikkeenä sairaalan nimi ja sijaintipaikkakunta.

Vapaakirjeoikeus virka-asioita koskevassa kir
jeenvaihdossa ehdolla, että lähetykseen on
merkitty lähettävän viranomaisen yleisnimik
keenä „Valtion sairaanhoito-oppilaitos” ja
sitäpaitsi erikoisnimikkeenä asianomaisen op
pilaitoksen tai kurssin nimi ja sijaintipaikka
kunta.

Vapaakirjeoikeus, ei kuitenkaan yksityisen
toimeksiannosta suoritettavaa tutkimusta kos
kevassa asiassa, ehdolla, että lähetykseen on
merkitty lähettävän viranomaisen yleisnimik
keenä „Valtion lääkintälaboratorio” ja sitä
paitsi erikoisnimikkeenä laboratorion nimi ja
sijaintipaikkakunta.
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III.

Lakkautettu on seuraavat virkalähetysoikeudet:

Aluelääkärin postirahanvapaus.
Piirilääkärin vapaakirjeoikeus.
Rokkoainevaraston postirahanvapaus rokkoainetta lähetettäessä.
Valtion kätilöopiston yliopettajan ja talouden
hoitajan vapaakirjeoikeus.
Rokkoainevaraston ja valtion kätilöopiston
yliopettajan ja taloudenhoitajan lakkautetun
virkalähetysoikeuden suhteen huomautetaan,
että rokkoainevarasto on yhdistetty valtion
seerumlaitokseen ja että valtion kätilöopisto
on valtion sairaala, joten rokkoainevaraston
kirjeenvaihto tapahtuu valtion lääkintälaboratorion virkalähetysoikeudella ja valtion kä
tilöopiston kirjeenvaihto valtion sairaalan
virkalähetysoikeudella, jolloin erikoisnimikkeenä tulee olla edellisen kohdalla „Valtion
seerumlaitos Helsinki” ja jälkimmäisen koh
dalla „Kätilöopisto Helsinki” .
Ennalleen jäävät muille kuin edellä maini
tuille lääkintäalan viranomaisille kuten Ahve
nanmaan keskusparantolalle, Ahvenanmaan
Helsingissä, marraskuun 28 päivänä 1957.

maakunnan tuberkuloottisten huoltokodille,
Ahvenanmaan maakunnan yleiselle sairaa
lalle ja Kumlingen kunnassa olevalle sairaa
lalle sekä keskussairaaloille aikaisemmin
myönnetyt virkalähetysoikeudet. Niin ikään
on edelleen vuoden 1958 loppuun saakka voi
massa postirahanvapaus lääkärin lähettäessä
lääkintöhallituksen vahvistamaa lomaketta
käyttäen syöpätilastoa koskevia tietoja kuo
ressa, johon on painettu lääkintöhallituksen
nimi ja osoitepaikka, sana „Syöpätilasto” ja
lähetä jän nimen ja osoitteen merkitsemistä
varten „Lähettäjä ...................... ” (Postilähe
tykset lääkintöhallitukselle, kiertokirje N :o
140/1955).
Tämän kiertokirjeen liitteenä lähetetään
luettelo nykyisistä lääninlääkärien toimis
toista, valtion sairaaloista, lääkintälaboratorioista, sairaanhoito-oppilaitoksista ja -kurs
seista sekä lääkintöhallituksen alitilittäjinä
toimivista rakennustoimikunnista.

Pääjohtaja S. J. A h ola.

Johtaja Matti Aspio.
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Liite posti- ja lennätinhallituksen kiertokirjeeseen N :o 168/1957.

I. Lääninlääkärien toimistot:
Ahvenanmaan maakuntalääkärin toimisto,
Maarianhamina
Hämeen läänin lääninlääkärintoimisto, Hä
meenlinna
Kuopion läänin lääninlääkärintoimisto, Kuo
pio ja Joensuu
Kymen läänin lääninlääkärintoimisto, Kou
vola
Lapin läänin lääninlääkärintoimisto, Rova
niemi
Mikkelin läänin lääninlääkärintoimisto, Mik
keli
Oulun läänin lääninlääkärintoimisto, Oulu
Turun ja Porin läänin lääninlääkärintoimisto,
Turku
Uudenmaan läänin lääninlääkärintoimisto,
Helsinki
Vaasan läänin lääninlääkärintoimisto, Vaasa
ja Jyväskylä
II. Valtion sairaalat:
Helsingin yleinen sairaala, Helsinki
Hämeenlinnan lääninsairaala, Hämeenlinna
Jyväskylän invalidisairaala, Jyväskylä
Kajaanin yleinen sairaala, Kajaani
Kemin yleinen sairaala, Kemi
Kuopion lääninsairaala, Kuopio
Kätilöopisto, Helsinki
Lapinlahden sairaala, Helsinki
Lapin lääninsairaala, Rovaniemi
Mikkelin lääninsairaala, Mikkeli
Mustasaaren sairaala, Mustasaari
Niuvanniemen sairaala, Niuvanniemi
Nurmeksen yleinen sairaala, Nurmes
Oulun lääninsairaala, Oulu
Porin yleinen sairaala, Pori
Salpausselän lastenparantola, Nastola
Seilin sairaala, Nauvo
Tampereen yleinen sairaala, Tampere
Tornion yleinen sairaala, Tornio
Turun lääninsairaala, Turku
Vaasan lääninsairaala, Seinäjoki
III.
Valtion lääkintälaboratoriot:
Kuopion serobakteriologinen laboratorio,
Kuopio
Oulun serobakteriologinen laboratorio, Oulu
Seinäjoen serobakteriologinen laboratorio,
Seinäjoki
Turun serobakteriologinen laboratorio, Turku
Valtion seerumlaitos, Helsinki
9998 —57 / 8.

IV . Valtion sairaanhoito-oppilaitokset ja
-kurssit:
Etelä-Saimaan sairaanhoitajatarkoulu, Lap
peenranta
Helsingin apuhoitajatarkurssit, Helsinki
Helsingin laboratorioteknillisten apulaisten
kurssit, Helsinki
Helsingin röntgenteknillisten apulaisten kurs
sit, Helsinki
Helsingin sairaanhoitajataropisto, Helsinki
Hämeenlinnan apuhoitajatarkurssit, Hämeen
linna
Jatko-opisto ja terveydenhuolto-opisto, Hel
sinki
Keski-Suomen sairaanboitaja-terveyssisarkoulu, Jyväskylä
Kuopion sairaanhoitajatarkoulu, Kuopio
Kymenlaakson sairaanhoitajakoulu, Kotka
Lahden sairaanhoitajatarkoulu, Lahti
Lapin sairaanhoitajakoulu, Rovaniemi
Mikkelin apuhoitajatarkurssit, Mikkeli
Oulun sairaanhoitaja-terveyssisarkoulu, Oulu
Pohjois-Karjalan sairaanhoitaja-terveyssisarkoulu, Joensuu
Porin sairaanhoitaja-terveyssisarkoulu, Pori
Savonlinnan sairaanhoitajatarkoulu, Savon
linna
Seinäjoen sairaanhoitajatarkoulu, Seinäjoki
Svenska sjuksköterske-hälsosysterskolan, Hel
sinki
Tampereen apuhoitajatarkurssit, Tampere
Tampereen sairaanhoitajakoulu, Tampere
Turun laboratorioteknillisten apulaisten kurs
sit, Turku
Turun sairaanhoitajatarkoulu, Turku
Vaasan apuhoitajatarkurssit, Vaasa (Pietar
saari)
Valtion lääkintä voimisteli jainkurssit, Helsinki
Vasa sjuksköterskeskola, Vaasa
V.

Rakennustoimikunnat: (lääkintöhallituk
sen alitilittäjät)
Helsingin yleisen sairaalan rakennustoimi
kunta, Helsinki
Joensuun sairaanhoitaj a-terveyssisarkoulun
rakennustoimikunta, Joensuu
Keski-Suomen sairaanhoitaja-terveyssisarkoulun rakennustoimikunta, Jyväskylä
Kuopion keskussairaalan rakennustoimikunta,
Kuopio

Kätilöopiston rakennustoimikunta, Helsinki
Lappeenrannan sairaanhoitajakoulun raken
nustoimikunta, Lappeenranta
Porin sairaanhoitaja-terveyssisarkoulun
rakennustoimikunta, Pori
Savonlinnan keskussairaalan rakennustoimi
kunta, Savonlinna
Savonlinnan sairaanhoitajatarkoulun raken
nustoimikunta, Savonlinna

Tampereen keskussairaalan rakennustoimi
kunta, Tampere
Turun keskussairaalan rakennustoimikunta,
Turku
Valtion seerumlaitoksen rakennustoimikunta,
Helsinki
Vasa sjuksköterskeskolas byggnadsnämnd,
Vasa
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