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

1961

KIERTO KIRJE KO KO ELMA

N:o 141-142

/
N :o 141.
Kiertokir j e
muutoksista tiliohjesääntöön.

Sen johdosta, että ilmakirjeitä ei ensi mar
raskuun alusta lukien enää pidetä eri arvomerkkilajina, on posti- ja lennätinhallitus tä
nään istunnossa tapahtuneessa esittelysssä
päättänyt tehdä toukokuun 29 päivänä 1952
annettuun tiliohjesääntöön seuraavat muu
tokset :

Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen postimerkit . lomakkeella 65
matkaliput ................................
„
190
autopakettimerkit ..................
„
190
veromerkit ................................
„
188
leimamerkit .............................
„
177
pääsyliput .................................
„
187
uudet radioluvat .....................
„
190
uudet televisioluvat................
„
190

2 § :n 4 kohdan 1 ja 2 kappaleet muute
taan näin kuuluviksi:

Lomakkeen otsikkoon on merkittävä,

lomakkeella 65 lisämaksullisia postimerkkejä ti
lattaessa postimerkin nimi (esim. „Punaisen Eistin
matka postimerkkejä” , „Tuberkuloosipostimerkkejä” , ym.),

4.
Postimerkeistä, arvokorteista,
lipuista, autopakettiinerkeistä, veromerkeistä,
leimamerkeistä, pääsylipuista, uusista radio
luvista ja uusista televisioluvista käytetään
tässä ohjesäännössä nimitystä arvomerkit.
Postimerkkeihin luetaan myös viralliset
postikortit, ilmakirjeet, ehiöt ja kansainväli
set vastauskupongit.
14 § :n 1 kohtaan kuuluva alaviitta1) muu
tetaan näin kuuluvaksi:
l) Eri arvomerkkilajit tilataan seuraavilla tilaus
lomakkeilla:
postimerkit ................................. lomakkeella 65
arvokortit .......................................
„
190
Suomen Punaisen Eistin posti
merkit .............................................
„
65

lomakkeella 177 osakeantileimamerkkejä tilat
taessa sana „Osakeantileimamerkkejä” (kts. Postisäännön soveltamismääräysten 93 §) ja
lomakkeella 187 elokuvien
taessa sana „Elokuvalippuja” .

pääsylippuja

tilat

Samalla lomakkeella ei silloin saa tilata muita
kuin lomakkeen otsikossa mainittuja postimerk
kejä, leimamerkkejä tai pääsylippuja.

Tässä kiertokirjeessä annetut muutokset tu
levat voimaan 1 päivänä marraskuuta 1961.
Eripainos edelläolevista muutoksista oheen
liitetään
kiinnitettäväksi
tiliohjesäännön
asianomaisiin kohtiin.

N :o 142.
Kiertokirje
muutoksista tiliohjesääntöön.
Posti- ja lennätinhallitus on tänään istun
nossa tapahtuneessa esittelyssä päättänyt
tehdä toukokuun 29 päivänä 1952 annettuun
tiliohjesääntöön seuraavat muutokset:
59 §: n 4 kohdan viimeinen kappale, sellai
sena kuin se lisättynä on kiertokirjeessä N :o
43/1959, muutetaan näin kuuluvaksi:
9081— 61/5

4 . ---------------- --------------- -- -------------------------Kuitenkin saadaan posti- ja lennätinhallituksen lennätinosaston alaisille yksityisoikeu
dellisessa työsuhteessa oleville työntekijöille
työehtosopimuksen mukaan maksettavat pal
kat tilittää puhelinpiirien piirikonttoreiden
tili-ilmoituksissa menoina ilman lennätinosas
ton etukäteen antamaa tilityslupaa. Samoin
Postiasemille jakelu n :o 47

tilitetään tili-ilmoituksissa ilman etukäteen
annettavaa tilityslupaa ne tässä kappaleessa
tarkoitetuille työntekijöille työehtosopimuk
sen mukaan maksettavat palkat, joille radioosasto antaa tilitysluvan.
74 § :n 2 kohtaan kuuluva alaviitta 3) muu
tetaan näin kuuluvaksi:

Eripainos tästä kiertokirjeestä lähetetään
toimipaikoille kiinnitettäväksi tiliohjesäännön
asianomaisiin kohtiin.

X

3) Virkakirjeessä on nimenomaan pyydettävä,
että laskut peritään tilaajalta ulosottoteitse siinä
järjestyksessä kuin säädetään 29 päivänä kesä
kuuta 1961 annetussa asetuksessa verojen ja mak
sujen perimisestä ulosottotoimin (AsK 368/61), ja
että perityt maksut sitten viipymättä tilitetään
toimipaikalle.
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Eripainos posti- ja lennätinhallituksen kiertokirjeistä N :o t 141 ja 142/1961.

Toukf^Mpnn 29 päivänä 1952 annettuun tiliohjesääim>on on tehty seuraavat muutokset:

lomakkeella 177 osakeantileimamerkkejä tilat
taessa sana „Osakeantileimamerkkejä” (kts. Postisäännön soveltamismääräysten 93 §) ja

2 §: n 4 kohdan 1 ja 2 kappaleet muute
taan näin kuuluviksi:

lomakkeella 187 elokuvien
taessa sana „Elokuvalippuja” .

4. Postimerkeistä, arvokorteista, matka
lipuista, autopakettimerkeistä, veromerkeistä,
leimamerkeistä, pääsylipuista, uusista radio
luvista ja uusista televisioluvista käytetään
tässä ohjesäännössä nimitystä arvomerkit.
Postimerkkeihin luetaan myös viralliset
postikortit, ilmakirjeet, ehiöt ja kansainväli
set vastauskupongit. (Kiertokirje N :o 141/

61.)
14 §: n 1 kohtaan kuuluva ala,viitta r ! muu
tetaan näin kuuluvaksi:
i) Eri arvomerkkilajit tilataan seuraavilla tilaus
lomakkeilla:
postimerkit ................................. lomakkeella 65
arvokortit .......................................
„
190
Suomen Punaisen Ristin posti
merkit .............................................
„
65
Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen postimerkit . lomakkeella 65
matkaliput ......................................
„
190
autopakettimerkit ........................
„
190
veromerkit ......................................
,,
188
leimamerkit ...................................
„
177
pääsyliput .......................................
„
187
uudet radioluvat ............................
„
190
uudet televisioluvat......................
„
190
Lomakkeen otsikkoon on merkittävä,
lomakkeella 65 lisämaksullisia postimerkkejä ti
lattaessa postimerkin nimi (esim. „Punaisen Ristin
postimerkkejä” , „Tuberkuloosipostimerkkejä” , ym.),

9083— 61/5

pääsylippuja

tilat

Samalla lomakkeella ei silloin saa tilata muita
kuin lomakkeen otsikossa mainittuja postimerk
kejä, leimamerkkejä tai pääsylippuja. (Kiertokirje
N :o 141/61.)

59 § :n 4 kohdan viimeinen kappale, sellai
sena kuin se lisättynä on kiertokirjeessä N :o
43/1959, muutetaan näin kuuluvaksi:
4 . ------------------------------------------------------------Kuitenkin saadaan posti- ja lennätinhalli
tuksen lennätinosaston alaisille yksityisoikeu
dellisessa työsuhteessa oleville työntekijöille
työehtosopimuksen mukaan maksettavat pal
kat tilittää puhelinpiirien piirikonttoreiden
tili-ilmoituksissa menoina ilman lennätinosas
ton etukäteen antamaa tilityslupaa. Samoin
tilitetään tili-ilmoituksissa ilman etukäteen
annettavaa tilityslupaa ne tässä kappaleessa
tarkoitetuille työntekijöille työehtosopimuk
sen mukaan maksettavat palkat, joille radioosasto antaa tilitysluvan. (Kiertokirje N :o
142/61.)
74 § :n 2 kohtaan kuuluva alaviitta3) muu
tetaan näin kuuluvaksi:
3) Virkakirjeessä on nimenomaan pyydettävä,
että laskut peritään tilaajalta ulosottoteitse siinä
järjestyksessä kuin säädetään 29 päivänä kesä
kuuta 1961 annetussa asetuksessa verojen ja mak
sujen perimisestä ulosottotoimin (AsK 368/61), ja
että perityt maksut sitten viipymättä tilitetään
toimipaikalle. (Kiertokirje N :o 142/61.)
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