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Enär ändring och tillägg i statistiska tabellen litt A:a blifvit a f nöden,
beträffande uppgifter för postförskotts- och postanvisningsrörelsm, har Post
styrelsen funnit sig föranlåten att utfärda ett särskildt tilläggsblad för ifråga
varande uppgifter, hvilket tilläggsblad samtidigt härmed tillstälies p os tans talterna
för att ifyllas för innevarande år.
Härvid är att märka:
l:o) att de tva första kolumnerna (69 och 68) äro afsedda för från
postanstalterna afsända, postförskottsförsändelser medan den derpåfölj ande
värdekolumnen (105) afser

—

icke dessa, försändelser utan

—

de till postan

stalten ankomna postförskottsförsändelserna eller, med andra ord, det å

postanstalten uppburna postför skottsbeloppet, såsom jemväl a f rubriken
till nämnda kolumn framgår;
2:o) att uppgifterna beträffande postförskottsförsändelser (antal och innehållsvärde) böra vara medräknade äfven i uppgifterna å hufvudtabellen
litt A:a, hvarje slags försändelser under dess rubrik sålunda, att t. ex. med
postförskott belagda bref böra i hufvudtabellen inräknas i antalet öfriga bref
(enkla eller med värde, beroende a f deras allmänna natur), korsband bland
korsband, paket bland paket o. s. v. hvarför således en försändelse med post
förskott kommer att ingå på tvenne särskilda ställen i tabellerna;
3:o) att deremot de nuvarande kolumnerna 68, 69, 70, 77 och 78 i huf
vudtabellen litt A:a ej vidare behöfva ifyllas, enär dessa kolumner finnas er
satta å tilläggsbladet.
Beträffande meranäbmda tillagg stabells ifyllande i öfrigt, så framgår
af rubrikerna för de skilda kolumnerna tydligt, huru detta bör ske, hvarför
några särskilda, anvisningar i detta hänseende torde vara öfverflödiga.

Tilläggstabellen slccdl till Poststyrelsen (resp. postinspektör) insändas
qvartaliter samtidigt med hufvudtabellen A:a och hör alltså första gången in
sändas efter utgången a f innevarande 2:dra qvartcd. I händelse nödiga upp
gifter för de förflutna månaderna a f året icke kunna omedelbart ifyllas, får
sådant ske efteråt, med iakttagande a f att tillägg stabellen vid årets utgång
ovilkorligen bör vara fullständigt ifylld för alla månader a f året.
Tillägg sbladet är afsedt att användas endast för innevarande år 1897,
enär en omredigerad upplaga a f blanketten till statistiska tabellen litt A:c.
hvari äfven de å tillägg sbladet åsyftade uppgifterna skola ingå, kommer att
tillställas postanstalterna före utgången af året för att tjena till användning
från 1898 års början.

1 sammanhang härmed och enär det visat sig. att en del postansmlter
aflerhnåt ohållbara och särdeles opålitliga statistiska uppgifter, anser sig Post
styrelsen böra allvarligt erinra om nödvändigheten att hvarje postanstalt ytterst
noggrant uppgör sina statistiska kalkyler, under ihågkommande, att de gifna
uppgifterna sanningsenligt böra kunna ega bestånd inför samtid och efterverlcl
och att likgiltighet eller slarf vid uppgifternas affattande förr eller senare kommer
i dagen.
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Koska on huomattu tarpeelliseksi tehdä muutoksia ja lisäyksiä tilastolli
seen tauluun litt. A:a, mitä tulee ilmoituksiin postietuanti- ja postiosoitusliikkeestä, on .Postihallitus katsonut itsellään olevan syytä toimittaa erityisen listi-

lehden mainitulta ilmoituksia varten, mikä lisälehti tämän kerralla lähetetään
postitoimistoille nyt kuluvan vuoden osalta täytettäväksi.
Tassu kohdin on huomattava:
läksi että molemmat ensimmäiset sarakkeet (69 ja 68) ovat postitoimis
toista lähetettyjä postietuantilähetyksiu varten, jota vastoin lähinnä seuruuna
arvosareke (105) ei tarkoita näitä lähetyksiä, vaan postitoimistoon saapuneita
postietu antilähetyksiä eli toisin sanoen, postitoimistoon s isää munk.setti ra

postietuantimäärää,

kuten

myöskin

mainitun

sarekkeen

otsakirjoituk-

sesta näkyy;
2:ksi että ilmoitukset postietuantilähetyksistä (lukumäärästä ja sisällönarvosta) myöskin ovat sisällytettävät päätaulun litt A:u ilmoitusmääriin.
kukin eri lähetyslaji otsakirjoituksensa alla siten, että esim. postietuannilla
om istetut kirjeet ovat päätaulussa laskettavat yhteen muiden kirjeiden lukuun
(yksinkertaiset yksinkertaisten ja arvokirjeet arvokirjeitten kanssa, riippuen
niiden yleisestä luonnosta), rististäelähetys ristisidelähetyksien joukkoon, paketit
paketteihin j. n. e. joten siis sama postietuantilähetys tulee löytymään kahdessa
eri kohdin tauluissa.
3:ksi että sitävastoin nykyiset sarekkeet 68, 69, 70, 77 ja 78 päätaulussa
litt A:y tästä lähin saavat jäädä täyttämättä, koska nämät sarekkeet tavallaan
myös löytyvät lisälehdessä.
Mitä usein mainitun lisälehden täyttämiseen muutoin tulee, osoittavat
eri sarakkeiden otsakirjoitukset kyllin selvästi, miten tuo on toimitettava, jonka
vuoksi ei tarvittane siinä suhteessa erityisiä neuvoja.

Lisälehti on vuosineljänneJcsiitäin lähetettävä yhti alkaa pääiaulim litt
A.a heralla Postihallitukselle (viranomaiselle postintarkasiajalle); ollen se niin.
muodoin ensi kerran sisäänlälietettävä tämän vuoden 2:sen vuosineljänneksen
kuluttua. ElVei ilmoituksia vuoden edellisiltä kuukausilta heti voida tilastotauluihin antaa, saattaa niitä täydentää jälkeenpäin, ollen kumminkin muis
tettava, että lisälehti vuoden päättyessä ehdottomasti on sisältävä täydelliset
ilmoitukset vuoden kaikilta kuukausilta.
Lisälehti on aijottu käytettäväksi ainoastaan sisällä olevan vuoden 1897
ajalla, sillä uusi, toisin toimitettu painos tilastollisesta taulusta litt. A p, johon
myöskin edellä mainittuun lisälehteen otettavat ilmoitukset vastedes ovat mer
kittävät, lähetetään postitoimistoille ennen vuoden loppua, käytettäväksi vuoden
1898 alusta.

Tämän yhteydessä katsoo Postihallitus, havaittuaan, että muutamat posti
toimistot orat antaneet aivan tuulesta temmattuja tilastotietoja, joihin ei vähää
kään ole voita luottaa, täytyvänsä vakaasti muistuttaa, että jokaisen postitoi
miston velvollisuutena on toimittaa erityisellä huolella tilastolliset laskunsa, sillä
kunkin viranomaisen tulee muistaa, että hänen antamainsa ilmoitusten aina
tulee, voida pysyä todenmukaisina niin hyvin nykyaikana kuin myös tulevaisinakin aikoina• sekä että välinpitämättömyys tai huolimattomuus ilmoitusten
laatimisessa tulee ennemmin taikka myöhemmin ilmi.
,

t)j. Sagerborg.
ofif. S {. pPlanfincj.
Suomensi:
John Stenberg.
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