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Jemte det postanstalterna i afseende A kännedom härhos meddelas
aftryck a f Hans Kejserliga Majestäts den 24 November 1898 gifna 2:ne
Nddiga Kungörelser, den ena angående „ändring i vissa delar a f Nådiga
Postordningen för Finland a f den 15 Mars 1881“, den andra angående „än
dring i vissa delar a f Nådiga Instruktionen för postverket i Finland a f den
15 Mars 1881“, uppmärksamgöras postanstalterna derå, att stadgande na uti
den senare nämnda kungörelsen pä intet sätt förändra, utan endast bekräfta
härintills genom Poststyrelsens cirkulär N:o XXX VI a f den 15 December
1891 och N:o X V I a f den 19 Maj 1896 m. fl. dels försöksvis och dels på
grund af in terna tion ela eller i Kejsaredömet gällande bestämmelser införda
arbetsordning och postbehandling m. m.

tyj. Sagerborg.
.1. K. . Ilanling.

Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Kungörelse,
angående ändring i vissa delar af Nådiga Postordningen för Finland
af den 15 Mars 1881.
Gifven i Helsingfors, den 24 November 1898.

Wi NIKOLAI den Arnlre, med Guds Nåde, Kejsare och Sjelfherrskare
öfver hela Ryssland, Tsar af Polen, Storfurste till Finland, etc., etc., etc. G ö re
v e t e r l i g t : att Wi funnit godt i Nåder förordna att §§ 82, 83, 84 och
85 i Nådiga Postordningen af den 15 Mars 1881 skola erhålla följande för
ändrade' lydelse:
$ 82.
Hvarje försändelse, som skall afgå på grund af fribrefsrätt eller
portofrihet, bör nederst å adressidan bära anteckningen „fribref“ jemte brefvets nummer och afsändamis namn samt vara tillsluten med kftrvckiläck
^
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å papper eller annat ämne af afsändarens embets-eller tjenstcsigill. Saknar
afsändaren sådant, begagne eget sigill.
Penningeförsändelse med fribrefsrätt bör inlemnas sluten och för
seglad samt vara försedd, efter omslagets form och beskaffenhet, med tre
eller flere aftryck i lack af afsändarens embets- eller tjenstesigill, eller i
saknad deraf al hans eget sigill.

Posttjensteman, som emottagit endera penninge- eller rekommen
derad fribrefsförsändelse, vare skyldig att öfver dess inlemnande samt det
uppgifna värdebeloppet utfärda qvitto: dock bör försändelsen derförinnan af
afsändaren vara uppfördfå ett medföljande reversal och inskrifven i en post
bok, så inrättad att posttjenstemannen endast har sitt uti derför afsedda
kolumner anteckna sitt namn, dagen för inlemnandet och, om flere försän
delser på en gång inlemnas, antalet af dessa.
§ 84.
Till privat person, bolag, förening, samfund eller sällskap samt till
embets- eller tjensteman adresserad fribrefsförsändelse utdelas eller hem-

bäres såsom vanlig försändelse. Penningefribrefsförsändelser och till myn
dighet adresserade fribrefsförsändelser af alla slag hembäras deremot icke,
utan utlcmnas endast ä posfanstalt emot qvitto, de förra efter försiggången
sådan notifikation, som linnes föreskrifven för privata assurerade försändelser,
Samtliga fribrefsförsändelser in- och utlemnas samt postbehandlas
för öfrigt såsom vanliga privata försändelser af motsvarande slag.
§ 85.
Ej ma enskilda bref eller handlingar eller annat, som icke till saken
hörer, inläggas i försändelse, hvilken under portofrihet afgår.
Enlivar, som emottager fribrefsförsändelse, bör >tillse att försändelsen
varit egnad för befordran såsom fribret samt, dä oriktighet förmärkes, an
mäla förhållandet hos afsändarens förman eller hos vederbörande åklagare.
Uppstår skälig misstanke att med posten ankommet fribref inne
håller annat, än livad afsändaren varit berättigad att deri insätta, åligger
postanstaltens föreståndare att om brefvets ankomst underrätta adressaten
med anmodan att infinna sig å postanstalten för att brefvet derstädes i två
tillkallade vittnens närvaro emottaga och uppbryta. Infinner adressaten sig
icke, sjelf eller genom ombud, skall brefvet, utan afseende härå, i öfvervaro
af vittnen öppnas och undersökas, hvarefter, i händelse missbruk finnes be
gånget, om förhållandet bör anmälas hos Poststyrelsen, som i anledning
deraf. eger, i afseende å sakens beifrande, tjenlig ätgärcl vidtaga. Finnes
missbruk ej hafva skett, vare ändock den, som undersökningen föranledt,
från ansvar derför fri.
Denna kungörelse träder i gällande kraft den 1 Januari 1899.
Det alle, som vederbör, till underdånig efterrättelse länder.
Helsingfors, den 24 November 1898.
I Hans Kejserliga Majestäts Höga Namn,
Dess Senat för Finland:
F. W. SCHAUMAN.
Z. Y RJÖ-KOSK1NEN.
J. G. SOHLMAN.
WALD. ENEBERG.
LENNART GRIPENBERG.

G. von TROIL.
K. F. IGNATIUS.
HJALMAR PALIN.
OSSIAN BERGBOM.
ALFR. CHARPENTIER.
J. L. Snellman.

Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Kungörelse,
angående ändring i vissa delai’ af Nådiga instruktionen för postverket i
Finland af den 15 Mars 1881.
Gifven i Helsingfors, den 24 November 1898.

Wi NIKOLAI den Andre, med Guds Nåde, Kejsare oeli Sjelfherrskare
öfver liela Rvssland, Tsar af Polen, Storfurste till Finland etc., etc., etc., Göre
ve t e r l i g t : att Wi funnit godt, med upphäfvande af nådiga brefvet
till Postdirektören af den 13 November 1883, angående ändring af § 62 i
nådiga instruktionen för postverket af den 15 Mars 1881, i Nåder förordna
att sagda § 62 äfvensom §§ 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 71 och 74 i be
rörda instruktion, sistnämnda § 74 sådan den lyder i nådiga kungörelsen af
den 7 Oktober 1884,. skola erhålla, inedanstående förändrade lydelse:

luskrifning af
rekommende
rade och assurerade försän
delser.

Postanvisnin
gar.

§ 59.
Rekommenderade och assurerade försändelser skola särskildt för
tecknas. Efter inskrifningen förses försändelsen å adressidan med den ordningsnummer, densamma i förteckningen erhållit.
§ 60:
Inlemnad postanvisning inskrifves i derför afsedd kassabok. Efter
inskrifningen skall den i kassaboken angifna dagen och ordningsnummern
å anvisningen tecknas. Skall postanvisning på telegrafisk väg befordras, bör
telegram derom aflåtas frän inlemningspostanstalten till adresspostanstalten.
§ 61.

Inskrifning af
postförskottsförsändelser.

Inlemnad postförskottsförsändelse skall jemväl särskildt? förtecknas.
Sedan postförskottsbeloppet blifvit af emottagaren till adresspostan
stalten inbetaldt, utfärdar sistnämnda postanstalt a berörda belopp en postförskottsanvisning, som med första post sändes till försändelsens inlemningspostanstalt.
Postförskottsanvisningen tillställes försändelsens afsändare och post
förskottsbeloppet utbetalas emot qvitto ä anvisningen.
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§ 62.
Alla till postbefordran inlemnade försändelser böra förses med post
anstaltens ortstämpel, som anbringas å försändelsens adressida, med iaktta
gande att vidhäftade frimärken derigenom fullständigt makuleras; och skall
stämplingen med sådan sorgfällighet verkställas att deraf utan svårighet
skonjés, hvarifrun försändelsen afgått och när den ä postanstalten inlemnats
§ 63.
Vid afsändandet böj- alla under rekommendation eller med angifvet
värde inlemnade försändelser vara uppförda ä karta.
Kartorna underskrifvas af den tjenstéman, under hvars ansvar de
utfärdas, och får radering å dem icke förekomma.
Kartorna böra införas i protokoll öfver afsända poster.
Den enkla orekommenderade korrespondensen behötver ej karterasBeträffande postens pakettering gäller hvad derom af Poststyrelsen
föreskrifves.

Stuinpliiig.

k a ite r in g och
pakettering.

§ 64.
Samtliga till posten hörande försändelser böra vid afsändandet vara
inneslutna i hela påsar utan söm eller i läderväskor, hvilka böra omsorgs
fullt tillslutas och. förseglas eller fastlåsas samt förses med behöriga adresser.
§'66.
Innan vidaregäende - lands vägapost, blifvit expedierad, må vid post
anstalt, der göromålen icke på skilda expeditioner bestridas, föreståndaren
ej sysselsätta sig med försändelser, som å orten qvarstanna, såframt icke
posten anländt tidigare, än beräknad! var, så att påbjuden afgångstid af
sådan orsak måste -afbidas; dock skola med lösväska åtgående-försändelser,
om möjligt, med strykande post expedieras.
§ 67.
För post. som åtföljes af1 postiljon, bör-utfärdas postpass. i händelse
befordran sker per landsväg eller sjöledes, samt reversal, såvida posten afsändes med jernväg.
A postpasset skola vara uppförda samtliga till posten vid dess affär
dan de hörande postväskor och postpåsar, hvilka icke äro inneslutna uti
an d ra‘väskor ‘eller påsar.1 Antalet löst åtföljande paket börgem vä! a post-

Iulftggniiig.

Yidaregående
post.

Postpass.
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passet antecknas. Postpasset, hvars innehåll antecknas i protokollet öfver
afsända poster, tillställes öppet den postiljon, som skall beledsaga posten.
Post, som atsändes antingen med ångbåt eller med bantag, utan att
af postiljon beledsagas, skall åtföljas af fraktsedel eller reversal.
.
§ 69,
■.
Ponteus spi>Ankommen post skall postanstaltens föreståndare eller vederbörande
hande.
.............
expeditor a postanstalten emottaga och dervid i närvaro af den postiljon,
som framfört posten, noga efterse huruvida alla, å posten åtföljande förteck
ningar (postpass, reversal eller fraktsedel) upptagna väskor, påsar och löstgående paket äro såväl till försegling som för öfrigt i behörigt skick och
öfverensstämmande med förteckningarna. De till postanstalten adresserade
väskorna och påsarna öppnas ^derefter af nämnde tjensteman.
•
■
§7 1 ,
'
.
Revidering nr
Sedan de till postanstalten adresserade väskorna och påsarna blifvit
ankommen .
.
„
i t
u
post.
öppnade, eiterses noga huruvida allt, som å de till posten hörande kartorna
finnes upptaget, verkligen medföljt.
.
§ 74.
inskritning oeh
Rekommenderade och assurerade försändelser skola förtecknas. Reutdelning af
•
•
/ *
., .
försändelser. konmienderacr iorsänclelse skall, i stad eller köping genom postiljon tillställas
adressat emot qvitto a af postiljonen medhafd tryckt blankett.
Assurerad försändelse utlemnas' endast å postanstalt emot qvitto,
tecknadt å det notifikations- eller paketadresskort, hvarmcdelst postanstalten
har att om försändelsens ankomst underrätta adressaten. Dock kunna as
surerade bref och paket i vissa fall äfven hembäras i stad eller köping, en
ligt hvad derom är särskildt stadgadt.
Ankommen postanvisning införes i för ändamålet afsedd kassabok
och tillställes adressaten. Sedan anvisningen blifvit af denne qvitterad
och till postanstalten äterlemnad, utbetalas det anvista beloppet i stadgad
ordning.
Postförskottsiörsändelser införas i förteckning. Sedan postförskottsbeloppet blifvit inbetaldt, utfärdas a detsamma anvisning, som med första
post till försändelsens afgångsort öfversändes.
Öfriga postförsändelsev, af hvilka de ofrankerade eller ofullständigt
frankerade annoteras i uppbördsjournalen för ankommande, korrespondens
och förses med anteckning om bristande postafgifter, skola, med undantag
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af orekommenderade bandförsändelser af högre vigt än 1/2 kilogram samt
sådana paket, om hvilkas hembärning anhållan ej blifvit gjord, utan vidare
genom postiljon, såframt sådan finnes å orten anstäld, tillställas adressat,
hvars bostad är å försändelsen angifven eller eljest känd. Vid tillställandet
erlägges till postiljonen, om försändelsen var ofrankerad eller ofullständigt
frankerad, bristande lösen till det försändelsen åtecknade belopp. Har för
sändelsen icke kunnat adressaten tillställas, eller har å densamma funnits
antecknadt „poste restante“ eller „afhemtas“, eller har adressaten tillkännagifvit sig önska sjelf afhemta försändelsen, skall densamma förblifva å post
anstalten qvafliggande, dock icke utöfver den i § 49 af Postordningen be
stämda tid. Ar adressaten bosatt på landet, må försändelsen, om den är
frankerad, samt, derest adressaten med postanstaltens föreståndare håller
posträkning, äfven om den är ofrankerad eller ofullständigt frankerad, med
landtbrefbärare eller annan lägenhet adressaten tillsändas.
Denna kungörelse träder i verksamhet den 1 Januari 1899.
Det alle, som vederbör, till underdånig efterrättelse länder.
Helsingfors, den 24 November 1898.
I Hans Kejserliga Majestäts Höga Namn
Hess Senat för Finland:
F. AV. SCHAUMAN.
Z. YRJÖ-KOSKINEN.
J. G. SOHLMAN.
AVALD. ENEBERG.
LENNART GRIPENBERG.

G. von TROIL.
K. F. IGNATIUS.
HJALMAR PALIN.
OSSIAN BERGBOM.
ALFR. CHARPENTIER.
J. L. Snellman.

H elsing fo rs, J. Sim elii arfv b o ktryckeri aktiebolag, 189S.

SUOMEN

POSTIHALLITUS.
H E L S IN G IS S Ä ,

Joulukuun 31 p:nä 189S.

.

)(aikille postitoimistoille.

-------- .♦»--------

M 8,561

Samalla kuin postitoimistoille tiedoksi toimitetaan tähän oheenliitetyt
jäljennökset Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Marraskuun 24 päivänä
1898 antamasta 2:sta Armollisesta Julistuksesta, joista toinen koskee 15
päivänä Maaliskuuta 1881 Suomenmaalle annetun Armollisen Postijärjestyksen muuttamista muutamissa kohdin sekä toinen Suomen postilaitokselle
15 päivänä Maaliskuuta 1881 annetun Armollisen Johtosäännön muuttamista
muutamissa kohdin, kiinnitetään postitoimistojen huomio siihen, että viim eksi
mainitun Julistuksen säännöt eivät mitenkään muuta, vaan ainoastaan vah
vistavat Postihallituksen kiertokirjeillään N:o XXXVI, Joulukuun 15 päi
vältä 1891 ja N:o XVI, Toukokuun 19 päivältä 1896 y. m. tätä ennen osaksi
koetteeksi ja osaksi kansainvälisten ynnä Keisarikunnassa voimassa olevien
määräysten nojalla toimeenpanemaa työjärjestystä ja postikäsittelyä y. m.

tpj. Sagerborg.
A. K. Planting.

posti-

,,useo

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus,
koskeva 15 p:iiii Maaliskuuta 1881 Suomenmaalle annetun Armollisen Posti järjes
tyksen muuttamista muutamissa kohdin.
Annettu Helsingissä, 24 p:nä Marraskuuta 1898.

Me NIKOLAI Toinen, Jumalan Armosta, koko Wenäjänmaan Keisari ja
Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas, y. m„ y. m., y. m.,
T e e m m e t i e t t ä v ä k s i : että Me olemme nähneet hyväksi Armossa säätää että
82, 83, 84 ja 85 §§ Armollisessa Postijärjestyksessä 15 piitä Maaliskuuta 1881
ovat muutettavat scuraavalla tavalla kuulumaan:
82 §.
Jokaiseen lähetykseen, joka on menevä vapaakirjeoikeuden tahi portovapauden nojalla, pitää adressipuoien alilaitaan oleman kirjoitettu sana
„vapaakirje“ sekä kirjeen numero ja lähettäjän nimi, ja tulee sen olla sul
jettu lakkaan, paperiin tahi muuhun aineesen painetulla lähettäjän virkasinetin kuvalla. Jos lähettäjällä ei ole sellaista, käyttäköön omaa sinettiään.
Vapaakirjeoikeudella menevä rahalähetys on sisäänannettava suljet
tuna ja sinetitettynä sekä oleva varustettu, päällystän muotoa ja laatua myö
ten, kolmella tai useammalla lakkaan painetulla lähettäjän virkasinetin tahi,
sen puutteessa, hänen oman sinettinsä kuvalla.
83 §.
Postivirkamies, joka on vastaanottanut raha- tahi sisäänkirjoitetun
vapaakirjelähetyksen, olkoon velvollinen sen sisäänjättämisestä sekä ilmoi
tetusta arvomäärästä antamaan kuitin ; lähettäjän pitää kuitenkin sitä ennen
kirjoittaa lähetys mukana seuraavaan reversaaliin sekä postikirjaan, joka on
niin laitettu että postivirkamiehen vain tarvitsee sitä varten aiottuihin sarekkeisin merkitä nimensä, sisäänjättöpäivän ja, jos useampia lähetyksiä
yhtä haavaa sisäänjätetään, näitten luvun.
84 §.
Yksityiselle henkilölle, yhtiölle, yhdistykselle, yhdyskunnalle tahi seu
ralle sekä virka- tahi palvelusmiehelle osotettu vapaakirjelähetys jaetaan
tahi tuodaan kotiin niinkuin tavallinen lähetys. Rahakirjelähetyksiä ja kai

kenlaisia jollekin viranomaiselle osotettuja vapaakirjelähet.yksiä ei sitä vas
toin tuoda kotiin, vaan annetaan ne ulos ainoastaan postitoimistossa kuittia
vastaan, edelliset sittenkuin niistä on annettu semmoinen tieto kuin on sää
detty yksityisistä vakuutetuista lähetyksistä.
Kaikki vapaakirjelähetykset annetaan sisään ja: ulos sekä käsitellään
muuten postissa niinkuin tavalliset yksityiset lähetykset vastaavaa lajia.
85 §'

Älköön yksityisiä kirjeitä tai asiakirjoja tahi muuta, mikä ei asiaan
kuulu, pantako lähetykseen, joka portovapaudellä menee.
Jokaisen, joka ottaa vastaan vapaakirjelähetyksen, tulee katsoa että
lähetys saa vapaakirjeenä mennä sekä, milloin virhettä havaitaan, ilmoittaa
asianlaita lähettäjän esimiehelle tahi asianomaiselle syyttäjälle.
Jos on syytä epäillä että postissa tullut vapaakirje sisältää muuta
kuin mitä lähettäjä on ollut oikeutettu siihen panemaan, on postitoimiston
hoitaja velvollinen kirjeen tulosta antamaan tiedon adressaaatille kehotuk
sella saapumaan postitoimistoon kirjettä siellä kahden saapuville kutsutun
todistajan läsnä ollessa vastaan ottaaksensa ja avataksensa. Jos adressaätti
ei saavu, itse tahi asimiehen kautta, on kirje, siitä huolimatta, todistajain
läsnä ollessa avattava ja tutkittava, jonka jälkeen, jos väärinkäytöstä havai
taan harjoitetuksi, se on ilmoitettava Postihallitukscile, jonka sen johdosta
tulee, asian saattamiseksi syytteesen, ryhtyä tarpeenmukaiseen toimeen. Jos
väärinkäytöstä ei ole tapahtunut, olkoon kuitenkin se, joka on tutkimukseen
aihetta antanut, sen edesvastauksesta vapaa.
Tämä julistus astuu voimaan 1 p:nä Tammikuuta 1899.
Tätä kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingissä,
24 p:nä Marraskuuta 1898.
Keisarillisen Majesteetin Korkeassa Nimessä,
Hänen Suonien Senaattinsa:
P. W. SCHAUMAN.
Z. YRJÖ-KOSK1NEN.
J. G. SOHLMAN.
WALD. ENEBERG.
LENNART GRIPENBERG.

G. von TR01L.
K. F. IGNATIUS.
HJALMAR PALIN.
OSSIAN BERGBOM.
ALFR, CHARPENTIER
J. L. Snellman.
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Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus.
koskeva Suomen postilaitokselle 15 p:nä Maaliskuuta 1881 annetun Armollisen
Johtosäännön muuttamista muutamissa kohdin.
Annettu Helsingissä, 24 p:nä Marraskuuta 1898.

Me NIKOLAI Toinen, Jumalan Armosta, koko Wenäjänmaan Keisari ja
Itsevaltias, Puolaamaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas, y. m„ y. m., y. m.
T e e m m e t i e t t ä v ä k s i : että Me olemme nähneet hyväksi, kumoten armollisen
kirjeen Postitirehtöörille 13 p:ltä Marraskuuta 1883, joka koskee postilaitok
selle 15 p:nii Maaliskuuta 1881 annetun armollisen johtosäännön 62 §:n muut
tamista, Armossa säätää että sanottu 62 § sekä 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67,
69, 71 ja 74 §§ mainitussa johtosäännössä, viimemainittu 74 § semmoisena
kuin se kuuluu armollisessa julistuksessa 7 p:ltä Lokakuuta 1884, ovat muu
tettavat näin kuulum aan:
59 §.
S isä iin k irjo i
te ttu je n ja va
kuutettu jen lä
hetysten sisä än k irjo ittaniinen.

Sisäänkirjoitetut ja vakuutetut lähetykset ovat erittäin luetteloitavat.
Sisäänkirjoituksen jälkeen varustetaan lähetys adressipuolella sillä järjestys
numerolla, jonka se on luettelossa saanut.
60 §.

Postlosotukset.

Sisäänjätetty postiosotus kirjoitetaan sitä varten laitettuun kassakirjaan. Sisäänkirjoituksen jälkeen on kassakirjassa mainittu päivä ja järjes
tysnumero merkittävä osotukseen. Jos postiosotus on sähkölennätin-tietä
toimitettava, on lennätinsanoma siitä lähetettävä sisäänjättöpostitoimistosta
adressipostitoimistoon.
61 §.

P ostietnantiliilietysten sisäu u k irjo ttaniinen.

Sisäänjätetty postietuantilähetys on niinikään erittäin luetteloitava.
Sittenkuin vastaanottaja on suorittanut postietuantimäärän adressipostitoimistoon, antaa viimemainittu postitoimisto sanotusta määrästä postietuantiosotuksen, joka ensi postissa lähetetään siihen postitoimistoon, johon
lähetys on sisäänjätetty.
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Postietuantiosotus toimitetaan lähetyksen lähettäjälle ja postietuonti
määrä ulosmaksetaan osotukseen kirjoitettavaa kuittia vastaan.
62 §.
Kaikki postissa lähetettäviksi sisäänjätetyt lähetykset ovat varustettavat postitoimiston paikanleimalla, joka painetaan lähetyksen adressipuolelle, noudattamalla että siihen kiinnitetyt postimerkit sen kautta täydelli
sesti kelpaamattomiksi tehdään; ja on leimaaminen toimitettava niin huolel
lisesti että siitä helposti nähdään, mistä lähetys on lähtenyt ja koska se on
postitoimistoon sisäänj ätetty.

Leimaaminen,

63 §.
inen
Lähetettäessä pitää kaikki sisäänkirjoitettaviksi tahi ilmoitetulla ar Luetteloim
(k arto ittam i
nen) ja pnketvolla sisäänjätetyt lähetykset oleman pantuina luetteloon (karttaan).
tlinpancminen.
Luettelot allekirjoittaa se virkamies, jonka vastuulla ne annetaan,
eikä niissä saa löytyä mitään raapittua (radeerattua) paikkaa.
Luettelot ovat kirjoitettavat lähetettyjen postien pöytäkirjaan.
Yksinkertaisia lähetyksiä, joita ei sisään kirjoiteta, ei tarvitse luet
teloon panna.
Postia pakettiin pantaessa noudatettakoon mitä Postihallitus sii
tä märää.

64 §.
Kaikki postiin kuuluvat lähetykset pitää lähetettäessä oleman sul- Sisi'u![!j"‘cmi'
jettuina kokonaisiin pusseihin, joissa ei ole saumaa, tahi nahkalaukkuihin,
jotka ovat huolellisesti suljettavat ja sinetitettävät tahi kiinni lukittavat sekä
asianmukaisilla adresseilla varustettavat.
66 §.

.

.

Ennenkuin edelleenmenevä maantienposti
on matkalle toimitettu, äl- Kdciieenm
enex
vii posti.
köön semmoisessa postitoimistossa, jossa tehtäviä ei suoriteta eri toimitus
kunnissa, hoitaja puuttuko sille paikkakunnalle jääviin lähetyksiin, ellei posti
ole saapunut aikaisemmin kuin laskettu oli, niin että määrättyä liihtöaikaa
siitä syystä täytyy odottaa; kuitenkin pitää irtolaukussa meneviä lähetyksiä,
jos mahdollista, edelleenmenevässä postissa toimitettaman.
67 §.
Postista, jota seuraa postiljooni, on annettava postipassi, jos kulje-

ro»tip»ssi.
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tus tapahtuu maantietä tahi vettä myöten, sekä reversaali, jos posti lähete
tään rautatiellä.
Postipassiin on kirjoitettava kaikki postiin sitä lähetettäessä kuulu
vat postilaukut ja postipussit, jotka eivät ole suljetut muihin laukkuihin tai
pusseihin. Irtaimina mukana seuraavain pakettien luku on niinikään postipassiin merkittävä. Postipassi, jonka sisällys merkitään lähetettyjen postien
pöytäkirjaan, annetaan avoimena sille postiljoonille, jonka tulee postia seurata.
Postia, joka lähetetään joko höyryveneellä taikka rautatiejunalla,
ilman että postiljooni on mukana, pitää seurata rahtiseteli tahi reversaali.
69 §.
Postin av aa
minen.

Tullut posti pitää postitoimiston hoitajan tahi asianomaisen ekspeditöörin postitoimistossa vastaanottaa ja silloin sen postiljoonin läsnä ollessa,
joka on postin tuonut, tarkasti katsoa, ovatko kaikki postia seuraavissa luet
teloissa (postipassissa, reversaalissa tai rahtisetelissa) mainitut laukut, pussit
ja irtaimina menevät paketit sekä sinetitykseen että, muuhun nähden asian
mukaisessa kunnossa ja luettelojen kanssa yhtäpitävät. Postitoimistoon osotetut laukut ja pussit av aa sen jälkeen mainittu virkamies.
71 §.

Tulleen postin
tark astam in en .

Sittenkuin postitoimistoon osotetut laukut ja pussit on avattu, katso
taan tarkasti, onko kaikki, mikä postiin kuuluviin luetteloihin on merkitty,
todellakin seurannut mukana.
74 §.

L ähetysten sisä än k irjo ittatninen ja ja k a 
minen.

Sisäänkirjoitetut ja vakuutetut lähetykset ovat luetteloitavat. Sisään
kirjoitettu lähetys on kaupungissa tahi kauppalassa postiljoonin kautta toi
mitettava adressaatille kuittia vastaan postiljoonin mukana olevaan painet
tuun blankettiin.
Vakuutettu lähetys annetaan ulos ainoastaan postitoimistossa siihen
ilmoitus- tahi pakettiadressikorttiin kirjoitettua kuittia vastaan, jolla posti
toimiston tulee antaa adressaatille tieto lähetyksen tulosta. Kuitenkin voi
daan vakuutettuja kirjeitä ja paketteja eräissä tapauksissa myöskin tuoda
kotiin kaupungissa tai kauppalassa, sen mukaan kuin siitä on erittäin
säädetty.
Tullut postiosotus kirjoitetaan sitä varten aiottuun kassakirjaan ja
toimitetaan adressaatille. Sittenkuin tämä on kuitannut-osotuksen ja jättä-
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tänyt sen takaisin postitoimistolle, ulosmaksetaan osotettu määrä säädetyssä
järjestyksessä.
Postietuantilähetykset kirjoitetaan luetteloon. Sittenkuin postietuantimäärä on sisäänmaksettu, annetaan siitä osotus, joka ensi postissa lähete
tään lähetyksen lähtöpaikkaan.
Muut postilähetykset, joista frankeeraamattomat tahi vaillinaisesti
frankeeratut merkitään tulevan kirjevaihdon ylöskantopäiväkirjaan ja varus
tetaan puuttuvain postimaksujen muistoonpanolla, ovat, paitsi enemmän kuin
V2 kilogrammaa painavat sisäänkirjoittamattomat sidelähetykset sekä sem
moiset paketit, joitten kotiin viemisestä ei ole pyyntöä tehty, ilman sen
enempätä postiljoonin kautta, jos semmoinen on postitoimiston palveluksessa,
toimitettavat adressaatille, jonka asunto on lähetyksessä ilmoitettu tahi muu
ten tunnettu. Vastaanotettaessa suoritetaan postiljoonille, jos lähetys oli
frankeeramaton tahi vaillinaisesti frankeerattu, puuttuva lunastus siihen
määrään kuin lähetykseen on merkitty. Jos lähetystä ei ole voitu adres
saatille toimittaa taikka jos siihen on ollut kirjoitettuna „poste restante" tahi
„noudetaan“, taikka jos adressaatti on ilmoittanut haluavansa itse noutaa
lähetyksen, pitää sen jäädä postitoimistoon, ei kuitenkaan yli sen ajan, joka
on määrätty Postijärjestyksen 49 §:ssä. Jos adressaatti asuu maalla, toimi
tettakoon lähetys, jos se on frankeerattu, sekä, jos adressaatti postitoimis
ton hoitajan kanssa pitää postilaskua, myöskin jos se on frankeeraamatta
tahi vaillinaisesti frankeerattu, maalaiskirjeenviejällä tahi muulla tavoin ad
ressaatille.
Tämän julistus astuu voimaan 1 p:nä Tammikuuta 1899.
Tätä kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingissä,
24 p:nä Marraskuuta 1898.
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