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KIERTOKIRJE KOKO ELMA
N:o 138
N: o 138.
Kiertokirje
posti- ja lennätinlaitoksessa keväällä 1962 järjestettävistä ammattioppikursseista.
Posti- ja lennätinhallitus on tänään tapah
tuneessa esittelyssä päättänyt järjestää syk
syllä 1961 alkaneen ja ensi tammikuun 8 päi
vänä jatkuvan ylemmissä virka-asteissa ole
ville posti- ja lennätinvirkamiehille järjeste
tyn posti- ja lennätinkurssin lisäksi seuraa
vat vuoden 1962 keväällä pidettävät tai alka
vat ammattioppikurssit:
postikurssin kolmena rinnakkaiskurssina,
jotka alkavat pääsytutkinnolla ensi maalis
kuun 5 päivänä, keskeytetään kesäkauden
ajaksi toukokuun 30 päivänä ja jatkuvat
seuraavan syyskuun 3 päivänä sekä päätty
vät marraskuun 2 päivänä 1962;
postimieskurssin, joka alkaa pääsytutkin
nolla ensi tammi kuun 8 päivänä ja päättyy
seuraavan maaliskuun 17 päivänä; sekä
toisen postimieskurssin, joka alkaa pääsytutkinnolla ensi maaliskuun 26 päivänä ja
päättyy seuraavan kesäkuun 9 päivänä.
Mainituille kursseille hakemisesta ja niiden
pääsytutkinnoista ovat voimassa seuraavat
määräykset.
Postikurssi
Postikurssille voivat hakea:
a) postiapulaiset sekä postitoimessa vähin
tään kuuden kuukauden ajan palvelleet har
joittelijat ja muut henkilöt, jotka täyttävät
harjoittelijaksi pääsemiseen vaadittavat kel
poisuusehdot, sekä
b) posti- ja lennätinlaitoksen palveluksessa
olevat vakinaisen ja ylimääräisen toimen hal
tijat niissä toimipaikoissa, joissa puhelinlii
kenteen automatisoinnin johdosta on lähi
aikoina välttämätöntä vähentää puhelinvälit
täjähenkilökuntaa .
Posti- ja lennätinhallitukselle osoitettavat
hakemukset kurssille pääsemiseksi on ensi
marraskuun 15 päivään mennessä jätettävä
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asianomaisen
toimipaikan
hoitajalle
tai
muulle vastaavalle esimiehelle. Toimipaikan
hoitajan tulee sen jälkeen viipymättä lähet
tää omalla lausunnollaan varustettuna
a) postitoimessa palvelevien henkilöiden
hakemukset yhdellä kertaa asianomaiselle
postitarkastajalle ja
b) puhelintehtävissä palvelevien puhelinvirkailijoiden hakemukset suoraan posti- ja
lennätinhall ituksen kansliaosastolle.
Postitarkastajan on puolestaan tehtävä
piirinsä osalta posti- ja lennätinhallitukselle
yksityiskohtainen esitys kurssin pääsytutkin
toon kutsuttavista, postitoimessa palvelevista
henkilöistä ja samanaikaisesti lähetettävä
kaikki piirikonttoriin saapuneet hakemukset
lausuntoineen posti- ja lennätinhallituksen
kansliaosastolle. Hakemusten on oltava kansliaosastolla viimeistään ensi marraskuun 25
päivänä.
Ne hakijat, joilla katsotaan olevan kurssille
pääsyä varten parhaimmat edellytykset, kut
sutaan pääsytutkintoon, joka pidetään Hel
singissä maaliskuun 5, 6, 7 ja 8 päivinä 1962.
Tähän pääsytutkintoon ovat oikeutetut
osallistumaan myös edellisten postikurssien
pääsytutkintoihin kutsutut, mutta niissä
enintään kahdesti hylätyt henkilöt. Mikäli
edellä tarkoitettu henkilö haluaa osallistua
tässä kiertokirjeessä mainitun postikurssin
pääsytutkintoon, on hänen jätettävä sitä kos
keva ilmoitus toimipaikan hoitajalle ensi
marraskuun 15 päivään mennessä. Toimipai
kan hoitajan on toimitettava nämä ilmoituk
set yhdessä pääsytutkintoon pyrkijöiden ha
kemusten kanssa postitoimessa palvelevien
henkilöiden osalta postitarkastajan kautta ja
puhelinvälittäjien osalta suoraan posti- ja
lennätinhai 1ituksen kansiiaosastolle.
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Pääsytutkinnossa kuulustellaan:
1) postisääntöä soveltamismääräyksineen;
2) postimaksuja koti- ja tilkomaan posti
liikenteessä;
3) kotimaan
postimaantietoa,
käsittäen
rautatieliikennepaikat seisakkeita lukuunotta
matta sekä posti- ja postiljooni vaunut; sekä
4) ulkomaan postimaantietoa, käsittäen eri
maiden nimet ja tärkeimmät kaupungit.
Posti- ja lennätinlaitoksen ammattioppikurssien toimesta tullaan pääsytutkintoon
kutsuttaville aikanaan toimittamaan opiskelu
ohjeet ja opintoaineistoa. Samoin annetaan
toimipaikkojen hoitajille ja koulutusohjaajille
ohjeet käytännöllisen harjoittelun järjestä
misestä. Jo tässä yhteydessä posti- ja lennätinhallitus kiinnittää kuitenkin toimipaikko
jen hoitajien ja koulutusohjaajien huomiota
käytännöllisen harjoittelun tärkeyteen. Hei
dän tulee oma-aloitteisesti järjestää mahdol
lisimman tehokas harjoittelu mahdollisimman
monissa eri tehtävissä niille henkilöille, jotka
toimipaikan hoitajan käsityksen mukaan lä
hinnä olisi kutsuttava postikurssin pääsytut
kintoon. Erityisesti on tällöin posti- ja lennätinhallituksen kiertokirjeen N :o 136/1959
mukaisesti pyrittävä niissä toimipaikoissa,
joissa puhelinliikenteen automatisoinnin joh
dosta on lähitulevaisuudessa välttämätöntä
vähentää
henkilökuntaa,
mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa järjestämään puhelinvälittäjille tilaisuus tehokkaasti harjoitella
postitehtävissä.
Postimieskurssit
Postimieskurssille voivat hakea ylimääräi
set postimiehet ja varapostimiehet. Posti- ja
lennätinhallitukselle osoitettavat hakemukset
ensimmäiselle, tammikuun 8 päivänä 1962
alkavalle kurssille pääsemiseksi on ensi mar
raskuun 15 päivään mennessä jätettävä asian
omaisen toimipaikan hoitajalle.
Toiselle,
maaliskuun 26 päivänä alkavalle postimies
kurssille pääsemistä tarkoittavat hakemukset
on jätettävä toimipaikan hoitajalle tammi
kuun 15 päivään mennessä. Toimipaikan hoi
tajan tulee viipymättä lähettää hakemukset
omalla lausunnollaan varustettuna posti- ja
lennätinhallituksen kansliaosastolle.
Hake
musten on oltava kansliaosastolla ensimmäi
sen postimieskurssin osalta viimeistään ensi
marraskuun 20 päivänä ja toisen postimies
kurssin osalta ensi tammikuun 20 päivänä.
Ne hakijat, joilla katsotaan olevan kurssille

pääsyä varten parhaat edellytykset, kutsu
taan pääsytutkintoon, joka pidetään ensim
mäisen postimieskurssin osalta tammikuun
8 ja 9 päivinä 1962 ja toisen postimieskurssin
osalta maaliskuun 26 ja 27 päivinä 1962
Helsingissä.
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Näihin pääsytutkintoihin ovat Uvkeutetut
osallistumaan myös edellisten postimieskurssien pääsytutkintoihin kutsutut, mutta niissä,
enintään kahdesti hylätyt henkilöt. Mikäli
edellä tarkoitettu henkilö haluaa osallistua
tässä kiertokirjeessä mainittujen postimieskurssien pääsytutkintoon, on hänen jätettävä
sitä koskeva ilmoitus toimipaikan hoitajalle
ennen kurssille hakemiseen asetetun määrä
ajan päättymistä. Toimipaikan hoitajan on
toimitettava nämä ilmoitukset yhdessä pääsytutkintoon pyrkijöiden hakemusten kanssa
posti- ja lennätinhallituksen kansliaosastolle.
Pääsytntkinnossa kuulustellaan.
1) postiljoonien ohjesäännön 1— 4 ja 18—
26 § :t;
2) kirjelähetysten postimaksut;
3) kotimaan postimaantietoa, käsittäen
rautatieliikennepaikat seisakkeita lukuunotta
matta sekä posti- ja postiljoonivaunut; sekä
4) ulkomaiden postimaantietoa, käsittäen
eri maiden nimet ja tärkeimmät kaupungit.
Posti- ja lennätinlaitoksen ammattioppikurssien toimesta tullaan pääsytutkintoon
kutsuttaville aikanaan toimittamaan opiskeluohjeet ja opintoaineistoa. Samoin annetaan
toimipaikkojen hoitajille ja koulutusohjaajille
ohjeet käytännöllisen harjoittelun järjestä
misestä.

Edellä mainittujen ammattioppikurssien
suhteen on lisäksi noudatettava seuraavaa:
1. Tämä kiertokirje on toimipaikkojen hoi
tajien saatettava kaikkien kurssille hakemaan
oikeutettujen tietoon, minkä lisäksi heidän
tulee tarpeen vaatiessa antaa ohjeita ja neu
voja ammattioppikurssille hakemista koske
vissa asioissa.
2. Postitarkastajan tai toimipaikan hoita
jan kurssille hakijaa koskevasta lausunnosta
on käytävä selville hakijan nimi, virka-arvo
tai tehtävä, syntymäaika, koulusivistys, mil
loin hakija on tullut pysyväisesti posti- ja
lennätinlaitoksen palvelukseen sekä hänen
yhteenlaskettu palvelusaikansa vuosissa ja
kuukausissa kurssin alkamispäivään mennessä.
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Erityistä huomiota on lausunnossa kiinnitet
tävä siihen, minkälaiset ovat hakijan edelly
tykset menestyä asianomaisella virkauralla ja
ammattioppikurssilla. Mikäli samasta piiristä
tai toimipaikasta hakee samalle kurssille
useampia henkilöitä, tulee esimiehen asettaa
heidät uP-emmuusjärjestykseen ottaen huo
mioon heidän palvelusaikansa, käyttäytymi
sensä ja menestymisensä virantoimituksessa.
Muihin tehtäviin siirtyvät puhelinvälittäjät
on tällöin käsiteltävä erikseen.
3.
Henkilö, joka on hyväksytty oppilaaksi
posti- ja lennätinlaitoksen ammattioppikursHelsingissä, lokakuun 23 päivänä 1961.

sille, on kurssin alkaessa velvollinen anta
maan posti- ja lennätinhallitukselle kirjalli
sen sitoumuksen siitä, että hän kurssin loppu
tutkinnon suorittamisen jälkeen jää posti- ja
lennätinlaitoksen palvelukseen vähintään
kahden vuoden ajaksi, ja että hän, jos hän
ennen sanotun ajan päättymistä ilman postija lennätinhallituksen hyväksymää pätevää
syytä eroaa posti- ja lennätinlaitoksen palve
luksesta, suorittaa takaisin kaikki ne palk
kaus-, päivä- ja matkarahamäärät, jotka hän
kurssin aikana tai kurssille kutsumisen joh
dosta on posti- ja lennätinlaitokselta saanut.
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