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Ki e rt ok ir je
postiliikennekurssien järjestäm isestä posti- ja teleopistossa 1980
Posti- ja lennätinhallitus on päättänyt järjes
tää posti- ja teleopistossa vuonna 1980
postiliikennekurssin 1/1980 ajalla 7. 1. —3. 4.
1980 ja
postiliikennekurssin 11/1980 ajalla 1. 9 —28.
11. 1980.
Postiliikennekurssi 1/1980 toimii Helsingis
sä, Tampereella, Turussa ja Oulussa.

Postiliikennekurssi 11/1980 toimii Helsingis
sä, Tampereella ja Kuopiossa.
Kurssilla opetetaan posti-, tele- ja tilisäännöksiä, postipankkiasioita, palkkaussäännöksiä,
virkamiessäännöksiä, postinkulkujärjestelmää,
virastokirjeenvaihtoa ja asiakaspalvelua.
Posti- ja teleopisto antaa edellä mainittujen
kurssien järjestämisestä tarkemmat ohjeet.
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Liite kiertokirjeeseen no 65 /1979
Posti- ja teleopisto antaa edellä olevassa kier
tokirjeessä mainituille kursseille hakemisesta,
oppilasvalinnasta ja esitysten tekemisestä seuraavat ohjeet:

A. Postiliikennekurssi 1/1980
1. Osanottajat
Kurssille voivat hakea postivirkamiestehtävissä vähintään kuuden kuukauden ajan palvel
leet henkilöt, jotka ovat suorittaneet hyväksy
tysti 23. 11. 1971 tai sen jälkeen pidetyn postivirkamiesten alkeiskurssin loppukokeen.
2. Hakem inen
Hakuaika kurssille päättyy toimipaikassa 31 ■
10. 1979. Hakemus on osoitettava posti- ja
lennätinhallitukselle ja jätettävä toimipaikan
hoitajalle tai muulle vastaavalle esimiehelle.
Hakemuksessa on mainittava millä paikka
kunnalla (Helsinki, Tampere, Turku tai Oulu)
toimivalle kurssin luokalle hakija haluaa. Mikä
li hakija haluaa, että hänet voidaan sijoittaa toi
sellekin paikkakunnalle kuin mille hän varsi
naisesti on pyrkinyt, on hänen tästä mainittava
hakemuksessaan. Helsinkiläisten toimipaikko
jen hakijat sijoitetaan kuitenkin vain Helsingin
luokille, Tampereen postikonttorin (Tampere
10) hakijat Tampereen luokalle, Turun posti
konttorin (Turku 10) hakijat Turun luokalle ja
Oulun postikonttorin (Oulu 10) hakijat Oulun
luokalle.
3. Lausunnot ja esitysten tekem inen
Toimipaikan hoitajan tulee lähettää hake
mukset 7. 11. 1979 mennessä postipiirin piiripäällikölle jonka on tehtävä 16. 11. 1979 men
nessä posti- ja lennätinhallituksen postiosastol-

le yksityiskohtainen esitys postiliikennekurssille
kutsuttavista henkilöistä.
Keskushallinnon osalta osastojen ja erillisten
toimistojen on tehtävä 16. 11. 1979 mennessä
posti- ja teleopistolle yksityiskohtainen esitys
postiliikennekurssille kutsuttavista henkilöistä.
Toimipaikan hoitajan tai vastaavan tulee lähettäessään hakemukset joko postipiirin piiripäällikölle tai suoraan posti- ja teleopistoon il
moittaa jokaisesta hakijasta:
a) täydellinen nimi,
b) henkilötunnus,
c) milloin hakija on tullut pysyvästi laitok
sen palvelukseen,
d) yhteenlaskettu palvelusaika vuosissa ja
kuukausissa kurssin alkuun mennessä,
e) koulusivistys,
f) virka-arvo tai tehtävä, sekä
g) alkeiskurssin suorittamisen aika.
Lausuntoja annettaessa on otettava huomioon
koulutustarve ja piirikohtainen kiintiöpaikkajako, joka ilmenee postitoimen koulutussuunni
telmasta v. 1980. Hakijoita puoltojärjestykseen
asetettaessa on otettava huomioon heidän työ
taitonsa ja menestymisensä tehtävissään.
Postiosasto lähettää yhdistelmän kurssille
kutsuttavista henkilöistä posti- ja teleopistoon.
B. Postiliikennekurssi 11/1980
Samalla posti- ja teleopisto ilmoittaa, että
myös postiliikennekurssille 11/1980, joka pide
tään aikana 1. 9- — 28. 11. 1980, oppilaat va
litaan henkilöistä, jotka ovat suorittaneet hy
väksyttävästi 23. 11. 1971 tai sen jälkeen pide
tyn postivirkamiesten alkeiskurssin loppuko
keen. Valinta suoritetaan kesäkuussa 1980
asianomaisten henkilöiden hakemusten sekä
postipiirin piiripäällikön tai vastaavan tekemän
esityksen perusteella. Tästä postiliikennekurssista annetaan erilliset ohjeet keväällä 1980.
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