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N :o 33.
Kiertokir j e
Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitolta takaisinvallatuilla alueilla ja Itä-Karjalan
vallatuilla alueilla lennätintoimipaikkaan jätettyjen sähkösanomien tarkastamisesta.

Päämajan tiedoitusosaston
kirjelmän
johdosta K. D. N :o 674/Ttus. 4 /III/b /s a l.
kuluvan marraskuun 25 päivältä on postija lennätinhallitus katsonut tarpeelliseksi
kohdistaa toimipaikkojen erikoista huomiota
lennätinsäännöstä 15 päivänä marraskuuta
1940 annetun asetuksen 7 §: n säännökseen,
jonka mukaan sähkösanomaa, joka näyttää
valtion turvallisuudelle vaaralliselta, ei saa
perilletoimittaa, sekä samalla, poiketen voi
massaolevan lennätinohjesäännön 4 §:n
säännöksistä, tänään istunnossa tapahtu
neessa esittelyssä määrännyt,
että lennätintoimipaikkaan Sosialististen
Neuvostotasavaltain Liitolta takaisinvalla
tuilla alueilla ja Itä-Karjalan vallatuilla
alueilla jätetty sähkösanoma, joka sisältää
vakoiluun tahi valtio- tai maanpetokseen
viittaavaa tai jos siinä paljastettaisiin sotasalaisuuksia, on postitse virkateitse —
asiasta lähettäjälle ilmoittamatta — lähetet
tävä päämajan valvontaosastolle — os. 10.
Kpk. 9474 — tai sen paikalliselle osastolle,
jos se sisältää vakoiluun tahi valtio- tai
maanpetokseen viittaavaa, sekä päämajan
tiedoitusosastolle — os. 10. Kpk. 9475 —
jos siinä paljastettaisiin sotasalaisuuksia.
Sähkösanomasta, jota ei saa kirjoittaa
salakielellä, on siinä tapauksessa, että sitä

ei toimiteta vastaanottajalle, otettava jäljen
nös toimipaikassa säilytettäväksi ja tähän
jäljennökseen merkittävä, milloin ja mihin
toimipaikan vastaanottama alkuperäinen
sähkösanoma on toimitettu.
Edelläolevat määräykset eivät koske säh
kösanomaa, jonka lähettää tai vastaanottaa:
siviili-, sotilas-, kirkollinen tai kunnalli
nen viranomainen;
ulkomaanlähetystö tai konsulaatti, eikä
liioin
yksityistä sähkösanoman, jonka lähettää
tai vastaanottaa
tasavallan presidentti;
puolustusvoimain ylipäällikkö;
hallituksen jäsen;
eduskunnan puhemies tai varapuhemies;
maaherra tai piispa;
puolustusvoimain kenraalit;
keskusviraston päällikkö;
valtioneuvoston kanslia- tai osastopääl
likkö; taikka
ulkomaan lähetystön päällikkö tai muu
lähetystön henkilökuntaan kuuluva, joka
on merkitty diplomaattiluetteloon, tai lähe
tetty konsuli.
Edelläolevan posti- ja lennätinhallitus tä
ten ilmoittaa toimipaikoille tiedoksi ja nou
datettavaksi.

Helsingissä, marraskuun 29 päivänä 1941.

G. E. F. Albrecht.
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