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Posti-, lennätin- ja puhelinlaitosten käytön väliaikaisesta valvonnasta.

N :o 121.
Kiertokirje
posti-, lennätin- ja puhelilaitosten
Nojautuen tiedoitustoiniinnan väliaikai
sesta valvonnasta 31 päivänä toukokuuta
1940 annettuun asetukseen, jolla on ku
mottu tiedoitustoiniinnan valvonnasta sotaaikana 5 päivänä joulukuuta 1939 annettu
asetus, sekä sisäasiainministeriön kuluvan
kesäkuun 10 päivänä antamaan päätökseen
ensiksimainitussa asetuksessa edellytetty
jen ohjesääntöjen vahvistamisesta sekä sa
notun asetuksen soveltamisesta, posti- ja
lennätinhallitus,
neuvoteltuaan
lisäksi
asiassa
tarkastusviranomaisten
kanssa,
asianomaisten toimipaikkojen tiedoksi ja
noudatettavaksi täten ilmoittaa seuraavaa:
Suurvaltasodan aiheuttaman ulkonaisen
vaaran takia on m. m. posti-, lennätin- ja
puhelinlaitosten käyttö Suomen ja ulko
maiden välillä alistettu toistaiseksi alem
pana määrättävässä laajuudessa viran
omaisten tarkastettavaksi.
Tarkastuksesta huolehtii sisäasiainminis
teriön alaisena Helsingissä sijaitseva tar
kastusvirasto sekä paikalliset tarkastustoi
mistot, joita on:
postilähetysten tarkastamista varten Hel
singissä, Turussa, Maarianhaminassa ja
Torniossa;
sähkösanomien tarkastamista varten Hel
singissä, Torniossa ja Rovaniemellä; sekä
puhe! int arkkail ua
varten
Helsingissä,
Turussa, Maarianhaminassa, Torniossa ja
Rovaniemellä.

käytön

väliaikaisesta

valvonnasta.

koiseen kirjekimppuun tai pussiin, johon
on merkitty ” tarkastettavaa postia” ja sen
toimipaikan nimi, jonka toimialueella tar
kastustoimisto sijaitsee, sekä lähetettävä
sanotun osoitteen mukaan.
2. Tarkastuksenalaiset kartoitettavat posti
lähetykset kartoitetaan tavallisessa järjes
tyksessä siihen toimipaikkaan, jonne tar
kastuksenalaiset lähetykset on yllämainitun
mukaisesti ohjattava.
3. Ulkomaille osoitetut ja ulkomailta saa
puvat tarkastuksenalaiset paketit tarkaste
taan tarkastusviranomaisten erikseen anta
mien ohjeiden mukaisesti pakettien tullikäsittelyn yhteydessä.
B. Sähkösanomat.
1. Tarkastuksenalaiset sähkösanomat ja
radiosanomat ovat suunnattavat tavalli
sessa järjestyksessä, kuitenkin niin, että
asianomaisen lennätinvirkamiehen tulee tar
koin valvoa, että ennenkuin sähkösanoma
toimitetaan saajalle tai annetaan ulko
maille, se on jossakin yllämainitussa lennätintarkastustoimistossa tarkastettu.
2. Yksityisen sähkösanoman lähettäjän
on merkittävä nimensä ja tarkka osoit
teensa sähkösanoma] omakkeesecn sekä vaa
dittaessa esitettävä todistus henkilöllisyy
destään.

3. Sähkösanomani tarkastuksessa on val
A. Postilähetykset.
vottava, ettei sähkösanoma sisällä sala
1.
Tarkastuksenalaiset tavalliset postilä kieltä ja ettei eodekieltä käydä muu kuin
hetykset on toimipaikoissa suljettava eri
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sellainen toiminimi tai laitos, joka on ai
kaisemmin saanut tai vastedes saa tarkas
tusvirastolta siilien luvan.
4. Tarkastuksesta on sähkösanomaan virkamerkintöihin merkittävä sana ” tark” ,
joka sähkötetään aina määräpaikkaan.
Merkinnän tulee säilyä myös siinä sähkö
sanoman kappaleessa, joka toimitetaan saa
jalle. Jos tarkastusmerkintä puuttuu, ei
sähkösanomaa saa antaa vastaanottajalle,
vaan on siitä virkasähkösanomalla ilmoitet
tava siihen toimipaikkaan, jonka olisi tul
lut ohjata sähkösanoma tarkastustoimis
toon. Yirkasähkösanoman saaneen toimi
paikan on annettava sähkösanoma uudel
leen tämän kiertokirjeen määräysten mu
kaisesti.
5. Tarkastettuja sähkösanomia ulkomaille
amiettaessa ei virkamerkinnöissä olevaa
sanaa ” tark” sähkötetä edelleen valtakun
nan rajojen ulkopuolelle.
6. Sähkösanomien jättäminen ja perilletoimittaminen puhelimitse on ilman tar
kastusviranomaisten lupaa sallittu sellai
sissa tapauksissa, joissa asianomainen sähkö
sanoman vastaanottava lennätinvirkamies
voi olla vakuuttunut lähettäjän tai vas
taanottajan henkilöllisyydestä, vaikka toi
mitus tapahtuu puhelimitsekin, eikä sähkö
sanoman sisältö anna aihetta epäilyksiin.

eduskunnan puhemies tai varapuhemies;
maaherra tai piispa;
puolustusvoimain kenraalit;
keskusviraston päällikkö;
valtioneuvoston kanslia- tai osastopääl
likkö; taikka
ulkomaan lähetystön päällikkö tai muu lä
hetystön henkilökuntaan kuuluva, joka on
merkitty diplomaattilueteloon, tai lähetetty
konsuli.
2. Edellä C. 1. kohdan mukaan tarkastuk
sesta vapautettu lähetys on varustettava
lähettäjän allekirjoituksella tai viraston
leimalla, mikä osoittaa sen olevan asian
omaisen viranomaisen, viraston tai henki
lön lähettämä.
3. Lähetys, joka C. 1. kohdan mukaan on
vapautettu tarkastuksesta tai joka on va
rustettu tarkastusmerkinnällä, on välitet
tävä lyhintä tietä vastaanottajalle. Jos
tarkastusmerkintä puuttuu tarkastuksenalaisesta lähetyksestä, ei lähetystä saa an
taa vastaanottajalle, vaan on se ohjattava
tarkastettavaksi.

C. 1. Tarkastuksesta ovat vapaat seuraavat lähetykset:
virkalähetys, jonka lähettää tai vastaan
ottaa
siviili-, sotilas-, kirkollinen tai kunnalli
nen viranomainen;
ulkomaan lähetystö tai konsulaatti; taikka
yksityinen lähetys, jonka lähettää tai
vastaanottaa
tasavallan presidentti;
puolustusvoimain ylipäällikkö;
hallituksen jäsen;

D. Puhelimen käytön tarkastaminen.
Puhelintarkkailun alainen on muu ulko
maiden ja Suomen välisillä puhelinyhteyk
sillä välitettävä puhelu, paitsi sellaisen vi
ranomaisen, viraston tai henkilön puhelu,
jonka postilähetykset tai sähkösanomat ovat
edellä C. 1. kohdan mukaan vapautetut
tarkastuksesta.
E. Tarkastuksesta annetut määräykset
eivät koske Suomen kautta välitettävää mui
den maiden välistä posti-, lennätin- ja pu
helinliikennettä.
Posti- ja lennätinhallituksen salaisissa
kiertokirjeissä tätä ennen posti-, lennätin-,
puhelin- ja radiolaitosten käytön valvon
nasta annetut määräykset lakkaavat täten
olemasta voimassa.

Helsingissä, kesäkuun 19 päivänä 1940.
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