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Kiertokirje
posti- ja telelaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
Säädöskokoelmassa on julkaistu seuraava asetus (100/87):
A s e t u s
posti- ja telelaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
A nnettu Helsingissä 6 päivänä helm ikuuta 1987

Liikenneministerin esittelystä
kumotaan posti- ja telelaitoksesta 29 päivänä toukokuuta 1981 annetun asetuksen (368/81) 14 a §,
sellaisena kuin se on 12 päivänä helmikuuta 1982 annetussa asetuksessa (126/82), ja
muutetaan 5, 8, 8 a ja 9 § sekä 10 §:n 2 mom entti, 12 §, 18 §:n 2 m omentti, 39 §, 40 §:n 1
momentti, 47 §:n 2 momentin 4 ja 6 kohta ja 72 §,
sellaisina kuin niistä ovat 5, 8, 8 a ja 9 §, 10 §:n 2 momentti, 12 § ja 18 §:n 2 m omentti 17 päivänä
helmikuuta 1984 annetussa asetuksessa (196/84), 39 §, 40 §:n 1 m omentti ja 47 §:n 2 momentin 6
kohta 21 päivänä maaliskuuta 1986 annetussa asetuksessa (242/86), 47 §:n 2 momentin 4 kohta 23
päivänä marraskuuta 1984 annetussa asetuksessa (797/84) sekä 72 § osittain m uutettuna 23 päivänä
joulukuuta 1981 annetulla asetuksella (1001/81), näin kuuluviksi:
5 §
Posti- ja telehallituksessa on:
1) postiosasto;
2) postiliikenneosasto;
3) teleosasto;
4) teletekninen osasto;
5) radio-osasto;
6) hallinto-osasto;
7) talousosasto; sekä
8) materiaaliosasto.
8 §
Teleosasto hoitaa tulosvastuullisena telexpalvelua, erillisverkkojen datasiirtopalvelua, telemaat
tisia palveluja ja kansainvälistä telepalvelua sekä
hoitaa teletoimen hallintoa ja avustaa telepiirejä
posti- ja telehallituksen määrämällä tavalla.
Teleosastossa on yleinen toimisto. Teleosaston
muusta sisäisestä tehtäväjaosta ja organisaatiosta
määrää posti- ja telehallitus.
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8 a §
Teletekninen osasto hoitaa tulosvastuullisena
kaukoverkkopalvelua ja avustaa telepiirejä postija telehallituksen määräämällä tavalla.
Teleteknisen osaston sisäisestä tehtäväjaosta ja
organisaatiosta määrää posti-ja telehallitus.

9 §
Radio-osasto hoitaa tulosvastuullisena radi
opalveluja ja avustaa telepiirejä posti- ja telehalli
tuksen määräämällä tavalla sekä käsittelee asiat,
jotka koskevat radiotaajuuksia, radiohäiriöitä, radioalan käyttö- ja toimilupia ja pätevyystodistuk
sia, radiotoiminnan valvontaa sekä radiolaittei
den tarkastuksia.
Radio-osastossa on radiotarkastustoimisto. Ra
dio-osaston muusta sisäisestä tehtäväjaosta ja or
ganisaatiosta määrää posti- ja telehallitus.

_10_§
Hallinto-osastossa on hallintotoimisto, laino
pillinen toimisto, henkilöstötoimisto, sosiaali- ja
terveystoimisto ja valmiustoimisto.

semat, radiolaboratorio, radiolinkkilaboratorio,
mainospalvelu, piirustuskonttori ja kiinteistöjen
hoitoyksiköt. Posti- ja telehallitus voi perustaa
muitakin erityisyksikköjä.
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12 §

Materiaaliosasto käsittelee asiat, jotka koskevat
laitteiden, moottoriajoneuvojen, koneiden, ka
luston ja m uun materiaalin hankintaa, varastoin
tia ja niihin liittyviä toimenpiteitä sekä posti- ja
telelaitoksen toimintaa varten tarvittavien kiin
teistöjen ja huonetilojen hankintaa ja yleistä
ylläpitoa.
Materiaaliosastossa on materiaalitoimisto ja
kiinteistötoimisto.

A8A
Teleylijohtajan vastuualueeseen kuuluvat teleosasto, teletekninen osasto, radio-osasto ja telepiirit sekä niiden toimialaan kuuluvat asiat.
39 §
Telepiirit ovat tulosvastuullisia niille asetettu
jen tavoitteiden saavuttamisesta.
Telepiirit jaetaan aluellisesti telealueisiin, joi
den lukumäärän ja rajat posti- ja telehallitus
määrää.
Telepiireissä on toiminnan edellyttämiä paikal
lisia toimintayksiköitä.
Radiotoimen toimintayksikköinä voi olla erilli
siä radioasemia.
40 §
Posti- ja telehallituksen erityisyksikköjä ovat
asianomaisen ylijohtajan ja osaston alaiset teletutkimuslaitos, keskustelekorjaamo, tietojenkäsit
telykeskus, postimerkkikeskus, televisiolupakeskus, autovarikot, päävarasto ja varastot, terveysa

Sen lisäksi, m itä 1 momentissa on säädetty,
vaaditaan:
4)
hallinto-osaston apulaisjohtajalta ja asianvalvojalta oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja
perehtyneisyyttä hallinnollisiin ja tuomarin teh
täviin;
6) yli-insinööriltä, piiri-insinööriltä sekä tele
teknisen osaston ja radio-osaston samoin kuin
talousosaston autoteknisen toimiston sopimus
palkkaiselta apulaistoimistopäälliköltä virkaan so
veltuva diplomi-insinöörin tutkinto;
72 §
Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täy
täntöönpanosta annetaan posti- ja telehallinnon
työjärjestyksessä, jonka vahvistaa pääjohtaja.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maalis
kuuta 1987.
Asetuksen voimaan tullessa siirretään organi
saatiomuutosten johdosta lakkautettujen yksiköi
den virat ja toimet ja niiden haltijat posti- ja
telehallituksen määräämiin yksiköihin.

Eripainos kiertokirjeestä lähetetään myöhem
min liitettäväksi Säännöskokoelman kohtaan 1.2.

Helsingissä 19. päivänä helmikuuta 1987
Pääjohtaja Pekka Tarjanne
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