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N :o 168.
Kiertokirje
lisäyksistä posti-, lennätin- ja puhelinvalvonnasta annettuihin määräyksiin.
Väliaikaisen posti-, lennätin- ja pulielinvalvonnan toimeenpanosta annetuissa sa
laisissa kiertokirjeissä N :o 151, marraskuun
1 päivältä 1939, N :o 159, marraskuun 11
päivältä 1939 ja N :o 167, marraskuun 18
päivältä 1939, oleviin määräyksiin on osaksi
sisäasiainministeriö ja osaksi valtiollinen
poliisi lisäyksenä ja selvennyksenä määrän
nyt seuraavaa:
1) lennätintoimipaikkojen
vakinaisilla
asiakkailla niinliyvin niillä, joilla on ole
massa tili lennätintoimipaikassa, kuin niil
läkin, jotka vakinaisesti lennätintä käyt
tävinä entuudestaan ovat lennätintoimipaikalle tunnettuja, on väliaikaisen posti-, len
nätin- ja puhelinvalvonnan rajoittavista
määräyksistä huolimatta oikeus edelleen
kin toimittaa sähkösanomansa lennätintoimipaikalle puhelimitse sekä oikeus sähkösanomavaihdossaan käyttää sellaista eodea,
joka on painossa julkaistu, viimeksimainittu
oikeus kuitenkin sillä ehdolla, että eodesähkösanoman ohella lennätintoimipaikalle
jätetään täydellinen selväkieliteksti ja il
moitus siitä, mitä eodea on käytetty,
2) väliaikaisessa posti-, lennätin- ja puhelinvalvonnassa italiankielen käytöllä on
samat oikeudet kuin edellämainitussa sa
laisessa kiertokirjeessä N :o 151 nimetyillä
vierailla kielillä,
3) posti- ja lennätinvalvoimasta ovat va
paat myös sotamarsalkka, vapaaherra C. G.
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Mannerheimille osoitetut tai hänen lähettä
mänsä postilähetykset ja sähkösanomat,
4) alussamainitun salaisen kiertokirjeen
N :o 167 c) kohdassa mainitut sanomaleh
tien ja aikakautisten julkaisujen toimituk
set tai konttorit, d) kohdassa mainitut
uutistoimistot ja f) kohdassa mainitut
kauppa- ja säästöpankit tarkoittavat koti
maisten lehtien toimituksia ja konttoreja
sekä kotimaisia uutistoimistoja ja pank
keja, ja
5) valvonta-alueelle ja ulkomaille osoi
tetut sekä sieltä lähetetyt onnittelu- ja
surunvalitussanomat sekä korulomaltkeelle
kirjoitettavat sanomat on toistaiseksi ja
kunnes toisin määrätään otettava vastaan
lähetettäviksi.
Samalla kun posti- ja lennätinhallitus
täten saattaa edelläolevat määräykset toi
mipaikoille tiedoksi ja noudatettavaksi
posti- ja lennätinhallitus edelläolevan 1)
kohdan johdosta lisäksi ilmoittaa:
että lennätintoimipaikan asianomaisen
virkamiehen on huolellisesti vakuuttaudut
tava sähkösanoman toimipaikkaan puheli
mitse toimittavan lähettäjän henkilöllisyy
destä ja sallittava oikeus sähkösanomavaihdossa käyttää eodea ainoastaan sellai
sille toimipaikan tuntemille lähettäjille,
jotka pitemmän ajan ovat toimipaikan
kautta code-sähkösanomia säännöllisesti lä
hettäneet,

että code-sähkösanomaa edelleenannettaessa valvonta toimipaikan sijaitsemispaikkakunnalla olevaan lennätintoimipaikkaan
on virkamerkinnöissä sähkötettävä coden
nimi,
että valvontatarkastettua code-sälikc sano
maa edelleen annettaessa ei edellisessä koh
dassa mainittua virkamerkinnöissä c levää
coden nimeä sähkötetä edelleen,
että toimipaikan, joka sijaitsee valvontatoimiston paikkakunnalla, on jätettävä selväkieliteksti code-sähkösanoman ohella val
vontaviranomaisille. Muun toimipaikan on
lähetettävä selväkieliteksti valvontaviran
omaisille näiden pyynnöstä virkateitse
joko postitse tai sähköteitse tai tiedostettava
näille sähkösanoman sisältö puhelimitse, ja

että selväkieliteksti on edelläolevan sa
laisen kiertokirjeen N :o 151 sivun 4 vii
meisessä kappaleessa mainitussa tapauksessa
ilman valvontaviranomaisten eri pyyntöä
code-sähkösanoman ohella sähkötettävä val
vontatoimisten sijaitsemispaikan lennätintoimipaikkaan sieltä valvontaviranomaisille
jätettäväksi.
Lisäksi posti- ja lennätinhallitus huo
mauttaa, että valvontatoimisten sijaitsemispaikkakunnan toimipaikkoihin suoraan osoi
tettuihin, valvonnanalaista tavallista postia
sisältäviin pusseihin ja kirjekimppuihin ei
saa sulkea valvonnasta vapaata tai jo val
vontatarkastettua postia.
Helsingissä, marraskuun 24 päivänä 1939.
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