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posti- ja lennätinlaitoksen henkilökunnan lom anviettotoim innan järjestäm isestä vuonna
1980
Posti- ja lennätinhallituksen käyttöön osoi
tettavasta posti- ja lennätinlaitoksen henkilö
kunnan huoltomenojen määrärahasta varataan
erillinen rahamäärä vuoden 1980 lomanviettotoimintaan. Kyseisestä toiminnasta posti- ja
lennätinhallitus on antanut seuraavat ohjeet:

1) Lomapaikat. Posti- ja lennätinlaitoksen
henkilökuntaa varten on varattu rajoitettu mää
rä täysihoitopaikkoja Lomaliitto r.y:n lomaky
listä ja lomakeskuksista, jotka sijaitsevat Pun
kaharjulla (Tuunaansaaren lomakeskus), Taipal
saaressa (Suur-Saimaan lomakylä), Taavetissa
(Taavetin lomakeskus), Pajasalmella (Sulkavan
lomakylä) ja Ämmänsaaressa (Ämmänsaaren lo
makeskus), Virkamiesliitto r.y:n lomakylästä,
joka sijaitsee Taipalsaaressa (Saimaanrannan lo
makylä), Postiliitto r.y:n Pyhätunturilla sijait
sevasta loma- ja kurssikeskuksesta, Postivirkamiesliitto r.y:n Ristiinassa sijaitsevasta Loma
koti Heimarista sekä Telehenkilöstöliitto r.y:n
Kuhmoisissa sijaitsevasta Lehdesmäen lomako
dista.
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2) Loma-ajat. Lomapaikoissa oloaika, jonka
täysihoitokustannuksiin posti- ja lennätinlaitos
osallistuu, on enintään 7 vuorokautta. Loma
voidaan viettää tammikuun 15 päivän ja joulu
kuun 3 1 päivän välisenä aikana.
3) Lom a-avustukset. Posti- ja lennätinlai
tos suorittaa hyväksytyksi tulleen hakijan täysi
hoitomaksusta 100 markkaa vuorokaudelta sel
laisten posti- ja lennätinlaitoksen palveluksessa
olevien henkilöiden puolesta, joilla on huollettavanaan vähintään yksi 17 vuotta nuorempi
oma tai aviopuolison lapsi tai ottolapsi. Kaik
kien muiden posti- ja lennätinlaitoksen palve
luksessa olevien ja hyväksytyksi tulleiden haki
joiden täysihoitomaksusta suorittaa posti- ja
lennätinlaitos 40 markkaa vuorokaudelta.
Loma-avustukset ovat veronalaista tuloa.
Loma-avustuksia voivat saada sellaiset henki
löt, jotka ovat olleet posti- ja lennätinlaitoksen
palveluksessa vähintään yhden vuoden. Tämä
koskee myös laitoksen palveluksesta eläkkeelle
siirtyneitä. Perheenjäsenet eivät ole oikeutettuja
lomatukeen.

4) Täysihoitom aksut ja aukioloajat. Lomapaikkojen täysihoitomaksut (kahden hengen huoneissa) ja aukioloajat ovat seuraavat:
Lomaliiton lomakylät ja -keskukset. . .
VL:n Saimaanrannan lomakylä ...........
(jäsenalennus 10 %)
PL:n Pyhätunturin loma- ja kurssikes
kus .........................................................
(jäsenalennus 20 %, 2 —6 hengen
huoneita)
PVL:n Lomakoti H e im a ri....................
(jäsenalennus 20 %)
THL:n Lehdesmäen lomakoti .............
(jäsenalennus 25 %, muille PLL:n
henkilöstöjärjestöjen jäsenille 10 %)

(30. 5 .- 3 0 . 8. 1980)
(23. 5 .- 3 0 . 8. 1980)

(ympäri vuoden,
paitsi 7. 4 .- 2 6 . 4.
1980 välisenä aikana)
(ympäri vuoden)
(1. 6 .- 3 1 . 8. 1980
sekä 18. 2 .- 2 3 . 2.

470 —630 mk viikko/henkilö
84—100 mk vrk/henkilö

80 mk vrk/henkilö

79—105 mk vrk/henkilö
78 mk vrk/henkilö

1980 )

Lomaliiton ja Virkamiesliiton edellä maini
tussa lomapaikoissa lomavuorot alkavat ja päät
tyvät yleensä lauantaisin.

5) Lom apaikkojen hakuaika. Lomapaikko
jen saantia tarkoittavat kirjalliset hakemukset
on lähetettävä posti- ja lennätinhallituksen
huoltotoimistoon, os. postilokero 66, 00211
Helsinki 21. Hakemusten jättöajat ovat seuraa
vat:
— talvi- ja kevätkauden lomat (15. 1. —31. 5.
1980 )

viimeistään 30. 1. 1980 mennessä,
— kesäkauden lomat (1. 6. —31. 8. 1980)
viimeistään 30. 4. 1980 mennessä,
— syyskauden lomat (1. 9- —31. 12. 1980)
viimeistään 13. 8. 1980 mennessä.
Edellä mainittujen määräaikojen jälkeen lä
hetetyt hakemukset otetaan huomioon ainoas
taan siinä tapauksessa, että lomapaikkoja on

vielä täyttämättä. Hakemuksessa on mainittava
anojan täydellinen nimi, henkilötunnus, toimi
paikka, virka, toimi tai ammatti, milloin tullut
posti- ja lennätinlaitoksen palvelukseen, halut
tu lomanviettopaikka vaihtoehtoineen, toivottu
lomanviettoaika vaihtoehtoineen, ottaako per
heenjäseniä mukaansa (lasten iät mainittava) se
kä ne mahdolliset muut seikat, jotka voivat vai
kuttaa loma-avustuksen saantiin kuten pitkäai
kainen sairaus, työn rasittavuus jne. Laitoksen
palveluksesta eläkkeelle siirtyneiden hakemuk
sista tulee lisäksi ilmetä eroamisen ajankohta
sekä kotiosoite. Sikäli kun anoja hakee suurem
paa kuin 40 markan suuruista vuorokausiavustusta tulee hakemukseen liittää luotettava selvi
tys hakijan perhesuhteista.
Etusija lomapaikkojen saantiin on sellaisilla
henkilöillä, joiden lomanviettokustannuksiin
posti- ja lennätinlaitos ei aikaisemmin ole osal
listunut. Lähempiä tietoja asiasta saa posti- ja
lennätinhallituksen huoltotoimistosta.

Helsingissä marraskuun 2 päivänä 1979.

Johtaja Lauri Kuusisto

Toimistopäällikkö Eelis Aikio

Lisäys posti- ja lennätinhallituksen kiertokirjeeseen no 82/79
Lisäyksenä kiertokirjeen 82/79 loma-avustusten veronalaisuutta koskevaan mainintaan posti- ja
lennätinhallituksen hallinto-osasto ilmoittaa, että loma-avustukset ovat veronalaista tuloa, josta
suoritetaan veron ennakonpidätys. Ennakonpidätystodistus lähetetään avustuksen saajalle lomakau
den jälkeen ja se on liitettävä veroilmoitukseen.
Posti- ja lennätinhallitus
Hallinto-osasto
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