POSTSTYRELSEN
i

FI NLAND.

Helsingfors,
den 2 0 J u n i 1 8 9 5 .

Till samtlige föreståndare för de poslanstalter,
o
som icke underlyda Abo postkontor eller höra till
Nylands län.

------------ - 4 " K --------------

M 1,434.

I och för tillämpning af Poststyrelsens cirkulär N:o XV af den 31 sistlidne maj angående temporärt anordnande af tio postdistrikt från den 1 nästinstundande juli liar Poststyrelsen ansett sig böra meddela följande särskilda
föreskrifter:
l:o.
Till vederbörande Postinspektör böra från postanstalterna framdeles insändas:
a) förslager, der skäl dcrtill förekomma angående inrättande af nya eller
förändring af redan förefintliga landtbrcfbäringar och postbaltpunkter, åtföljda af
all den utredning som är tillgänglig eller som kan anskaffas af personer förtrogna
med ortsförbållandena, hvarjemte hvarje förslag till ny landtbrefbäring med eller
utan posthaltpunkt borde åtföljas icke allenast af en karta eller åtminstone af en
frihandsplanteckning, utvisande läget af postanstalten från hvilken landtbrefbäringen föreslås att utgå och afstånden i kilometer emellan de platser och brefuppsamlingsställen som brefbäringsturerna borde omfatta, utan äfven af uppgifter
öfver kostnaden under de första tio åren och den garanti som afgifvits för att
kostnaden icke kommer att stegras, emedan landtbrefbäringens igångsättande är
beroende såväl deraf som af dess allmänna nytta och af för ändamålet nådigst
faststälda anslags storlek;
b) förslag till tidtabell för poststations öppenhållande, hvarvid iakttagas
skall att äfven en poststation i regeln bör, senast en timme efter postens an
komst, hållas öppen åtminstone under en half timmes tid för utdelning af anlända
försändelser, äfvensom att kartering underkastad post emottages ända till en
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timme före postens afgåug, i hvardera fallet nemligexi såvida postens ankomst
eller afgåug infaller på dagen emellan kl. 8 f. m. och kl. 8 c. m.;
c) tjenstledighetsansökningar från föreståndare för poststationer och posthaltpunkter, såvida icke tjenstledigheten begäres på längre tid än 6 månader;
d) anmälningar om oordningar eller försummelser hos postföraren och
landtbrefbäraren, om missändningar af försändelser eller om postala oegentligheter som gifvit anledning till upprepade resultatlösa kontrollmeddelanden, klago
mål från allmänheten m. m. d., dervid postanstaltens föreståndare tillika bör för
egen del afgifva all tillgänglig upplysning i det beträffande ärendet, i och för
sakens rätta uppfattning och bedömande af Postinspektören eller i förekommande
fall af Poststyrelsen;
c) postpass, inventarieförteckningar och statistiska tabeller inom samma
tid som är faststäld för deras insändande till Poststyrelsen samt den sista i hvarje
månad de till postanstalten under månaden anlända kontrollmeddelanden;
f) å poststationerna förda förteckningar öfver ankomna och afsända re
kommenderade och fribrcfsförsändelser inom en månad efter utgången af hvarje
qvartal.
2:o.
Alla öfriga rapporter, redovisningar, förslager, reklamationer m. m. in
sändas såsom härförinnan till Poststyrelsen och dess särskilda afdelningar i enlig
het med ärendets beskaffenhet. Äfven uppsägningar af med Poststyrelsen upp
rättade kontrakt böra tillsvidare direkte sändas till Poststyrelsen, som först i den
mån Postinspektörcrne blifva förtrogna med sina nya göromål och sitt distrikt
öfversänder dylika ärenden till Postinspcktörernes förberedande handläggning.
3:o.
Slutligen får Poststyrelsen meddela att Poststyrelsen vid bestraffningar af
oordningar och förseelser kommer att såsom försvårande omständighet anse en
icke åtlydd erinran eller uppmaning till rättelse från vederbörande Postinspektör.

Hj. Lagerborg.
C. F. Forssell.
H elsingfors. K ejserlig a Senatens tryckeri, 1895.

SUOMEN

POSTIHALLITUS.
He l s i n g i s s ä ,
K e s ä k u u n 29 p : n ä 1895.
-----—

Kaikille niiden postilaitosten hoitajille, joka eivät
kuulu Turun postikonttorin alle talli Uudenmaan lääniin.

------
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Postihallituksen viimckuluncen Toukokuun 31 p:nä laatiman kiertokirjeen
N:o XV, joka koskee kymmenen postipiirin väliaikaista asettamista ensitulevan
Heinäkuun 1 p:stä, käyttämistä varten, on Postihallitus katsonut tarpeelliseksi
antaa seuraavat erityiset määräykset:

l:o.
Asianomaiselle Postitarkastajalle tulee postilaitoksista vasfedes lähettää:
«) ehdotukset, milloin siihen syytä ilmaantuu, uusista maalaiskirje-kantamisista tahi entisten muuttamisesta sekä postipysäkeistä; ja tulee ehdotuksia seu
rata kaiken sen selvityksen, joka on käytettävänä tahi jota voidaan hankkia paikallisoloihin perehtyneiltä henkilöiltä, minkä ohessa jokaista ehdotusta, joka teh
dään uudesta maalaiskirje-kantamisesta, joko postipysäkin kanssa tai ilman sitä,
pitä seurata ei ainoastaan kartta tahi ainakin vapaalla kädellä tehty asemapiirros,
joka näyttää sen postilaitoksen paikan, josta maalaiskirje-kantamista ehdotetaan
lähteväksi, sekä kilometriluvun niiden paikkojen ja kirjeiden kokoamispaikkojen
välillä, joita kirjekantamismatkojen tulisi käsittää, vaan myöskin ilmoitukset kus
tannuksista ensimäisen kymmenen vuoden kuluessa ja vakuudesta, joka on annettu
siitä, että kustannukset eivät kohoa, koska maalaiskirje-kantamisen toimeenpane
minen riippuu niin hyvin siitä, kuin sen yleisestä hyödystä ja tarkoitusta varten
armollisimmasti säädetyn määrärahan suuruudesta;
b) ehdotukset aikatauluksi postiaseman avoinna pitämistä varten, jonka
ohessa on huomattava että myöskin postiasema säännöllisesti on, viimeestäänkin
tunnin kuluttua postin saapumisesta, pidettävänä avoinna ainakin puoli tuntia
saapuneiden lähetysten jakamista varten, kuin myöskin että kartoitettavaa postia
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otetaan vastaan yhteen tuntiin asti ennen postin lähtöä, kummassakin tapauksessa
liim. jos postin tulo tahi lähtö sattuu päivällä k:lo 8:sta aamulla k:lo 8:aan illalla;
c) postiasemien ja postipysäkkien hoitajien virkavapaus anomukset, jollei
virkavapautta pyydetä pitemmäksi aikaa, kuin 6 kuukaudeksi;
d) ilmoitus postinkuljettajan tahi maalaiskirjeen-kantajan säännöttömyydestä
tahi laiminlyömisestä, lähetysten väärin lähettämisestä tahi postia koskevista epä
kohdista, jotka ovat antaneet aihetta seurauksetta tehtyihin kontrolli-ilmoituksiin,
valituksiin yleisön puolelta y. m. s., jolloin postilaitoksen hoitajan tulee samalla
omasta puolestaan antaa kaikki saatavissa oleva selvitys kysymyksessä olevassa
asiassa, jotta Postitarkastaja, tahi sattuvissa tapauksissa Postihallitus, voisi asian
oikein käsittää;
c) postipassit, kalustoluettelot ja tilastolliset taulut saman ajan kuluessa,
joka on määrätty niiden lähettämistä varten Postihallitukseen sekä, kunkin kuu
kauden viimeisenä päivänä, postilaitokseen kuukauden kuluessa saapuneet kontrolliilmoitukset;
f ) postiasemilla tehdyt luettelot saapuneista ja lähetetyistä vapaakirjelähetyksistä yhden kuukauden sisällä kunkin neljänneksen kuluttua.
2:o.
Kaikki muut ilmoitukset, tilit, ehdotukset, takaisinvaatimukset y. m. lähe
tetään, kuten ennenkin, Postihallitukseen ja sen eri osastoihin, asian laadun mu
kaan. Myöskin Postihallituksen tekemäin kontrahtien ulosanoiniset ovat toistai
seksi suorastaan lähetettävät Postihallitukseen, joka, sen mukaan kuin Postitarkastajat tutustuvat uusiin tehtäviinsä ja piiriinsä, lähettää sellaiset asiat Postitarkastajain alustavasti käsiteltäväksi.
3:o.
Lopuksi saa Postihallitus ilmoittaa, että Postihallitus epäjärjestysten ja
rikosten rankaisemisessa tulee katsomaan raskauttavaksi asianhaaraksi, jos asian
omaisen Postitarkastajan muistutusta tahi oikaisu käskyä ei totella.

Hj. Lagerborg.
C. F. Forssell.
Suomensi:
B. Paqualen.
H elsingissa, K eisarillisen S e n a atin k irja p a in o s sa , 1895.

