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KIERTOKIRJE KOKOELMA

N:o 161

N :o 161.
Kiertokirje
ylimääräisten toimien ja viransijaisuuksien julistamisesta haettaviksi.
Posti- ja lennätinhallitus julistaa haetta
viksi seuraavat ylimääräiset toimet ja viran
sijaisuudet:
A. Ylimääräiset toimet
Posti- ja l e n n ä t i n h a l l i t u k s e n
talousosastossa
1. yksi ylimääräinen kirjanpitäjän toimi ja
linjahallinnon
postitehtävissä:
Jämsän posti- ja lennätinkonttorissa
2. yksi ylimääräinen ensimmäisen kirjurin
toimi haaraosaston I hoitajana sekä
Littoisten posti- ja lennätintoimistossa
3. yksi ylimääräinen 3 1. toimistonhoitajan
toimi.
B. Viransijaisuudet
Posti- ja l e n n ä t i n h a l l i t u k s e n
kansliaosastossa
4. yksi osastosihteerin viran viransijaisuus
palvelusvelvollisuuksin osaston henkilöasiaintoimistossa ja
5. yksi osastosihteerin viran viransijaisuus
palvelusvelvollisuuksin osaston huoltotoimistossa lähinnä työturvallisuuslaista johtuvissa
tehtävissä,
talousosastossa
6. yksi ekspeditöörin viran viransijaisuus ja
7. yksi apulaisreviisorin viran viransijai
suus sekä
linjahallinnon
postitehtävissä:
Kuopion postipiirin piirikonttorissa
Helsingissä, joulukuun 30 päivänä 1961.

8. yksi ensimmäisen kirjurin viran viran
sijaisuus,
Tammisaaren posti- ja lennätinkonttorissa
9. yksi ensimmäisen kirjurin viran viran
sijaisuus sekä
Tornion posti- ja lennätinkonttorissa
10. yksi 3 1. konttorinhoitajan viran viran
sijaisuus ja
11. yksi ekspeditöörin viran viransijaisuus.
Hakuaika päättyy tammikuun 15 päivänä
1962 klo 12.00. Hakemukset on osoitettava
posti- ja lennätinhallitukselle ja toimitettava
1— 5 ja 10-kohtien hakemukset kansliaosastolle, 6— 7-kohtien hakemukset talousosastolle
sekä 8— 9 ja 11-kohtien hakemukset postiosastolle. Postitse maksetussa kirjeessä lähe
tettävä hakemus katsotaan annetuksi postija lennätinhallitukselle määräaikana, jos ha
kemuksen sisältävä postilähetys tai ilmoitus
lähetyksen saapumisesta osoitetoimipaikkaan
on annettu posti- ja lennätinhallitukselle vii
meistään edellä mainitun määräajan viimei
senä päivänä.
Hakija, jolla on nimittämiskirja peruspalk
kaiseen virkaan tai toimeen, voidaan määrätä
vain virkaatoimittavana hoitamaan haunalaista ylimääräistä tointa, ellei hakija sa
malla pyydä eroa peruspalkkaisesta virastaan
tai toimestaan.
Samalla hakemuksella älköön haettako eri
toimipaikoissa, eikä myöskään samassa toimi
paikassa olevia erilaatuisia ylimääräisiä toi
mia tai viransijaisuuksia.

Posti- ja lennätinhallituksen puolesta:
Toimistopäällikkö Martti Mäenpää.
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