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Kaikille postikonttoreille ja postitoimituksille.

N:o 7302.

Sittenkun Postihallitus kaikille postikonttoreille ja postitoimituksille
antamassaan yleisessä kirjoituksessa N:o 10,558 marraskuun 5 p:ltä 1909
oli huomauttanut eri virheistä, joita postitoimistot olivat tehneet antaes
saan tilastollisia tietoja postietuanti- ja postiosotusliikkeestä, on posti
toimistojen tilastollisia tauluja tarkastettaessa ilmikäynyt, että ei’äät
postitoimistot yhä menettelevät väärin antaessaan tietoja postietuantiosotuksista kuin myös tavallisista postiosotuksista. Tämän johdosta
katsoo Postihallitus tarpeelliseksi vieläkin vakavasti muistuttaa posti
toimistoja tarkoin noudattamaan tilastollisten taulujen täyttämisestä
annettuja määräyksiä ja samalla huomauttaa postitoimistoille, mitä vir
heitä he siinä suhteessa useimmin tekevät:
l:o) Taulukaavakkeen N:o 148 (nyttemmin B-taulun) sarakkeissa
14— 16, jotka yksinomaan ovat aijotut kertyneiden postietuantien ja
jälki vaatimusten lukua ja määrää varten, siis sisäänmaksettuja postiefatcmfaosotuksia eikä sisäänmaksettuja tavallisia postiosotuksia varten,
ovat muutamat postitoimistot (Vuoksenniska y. m.) yhdistäneet postietuanti- ja postiosotukset ja sitäpaitsi merkinneet näihin sarekkeihin
vastaavat ilmoitukset alaisistaan 2:sen luokan postitoimituksista, vaikka
2:sen luokan postitoimitusten itse tulee antaa sanotut tiedot,
2:o) Saman taulun 17— 19 sarekkeissa, jotka ovat aijotut ulosmak
settujen postietuantien ja jälki vaatimusten lukua ja määrää varten, siis
ulosmaksettuja postie^an/hosotuksia, eikä ulosmaksettuja tavallisia posti
osotuksia varten, ovat eräät postitoimistot (kuten Billnäs, Esbo, Grankulla, Harjavalta, Hikiä, Imatra, Jaala, Joutsa, Karttula, Kauvatsa As.,
Kirvu, Korpi, Imppila, Leppävesi, Otava, Parola, Peipohja, Rautalampi,
Sairala, Sotkamo, Uusikylä, Vuoksenniska, Ypäjä, Aggelby y. m.) yhdis
täneet sekä postietuanti- että postiosotukset, Muutamat mainituista
postitoimistoista ovat tosin, saatuaan ylläsanotun Postihallituksen anta>-

man yleisen kirjoituksen, oikaisseet menettelynsä tässä kohden, jättäen
kumminkin taulun korjaamatta vuoden alusta alkaen. Mitä tulee mai
nittuihin sarekkeihin (17— 19), joita 2:sen luokan postitoimitukset eivät
täytä, tulee sen postikonttorin tai l:sen luokan postitoimituksen, joka
lähinnä on välittänyt ulosmaksun, merkitä näihin sarekkeihin sellaisen
postitoimituksen ulosmaksamat postietuannit.
3:o) Sarekkeissa 20— 21, joissa on ilmoitettava tavallisten sisäänmaksettujen postiosotusten luku ja määrä, eikä sisäänmaksettuja postietuanteja, ovat samoin muutamat postitoimistot (Miettilä y. m.) yhdis
täneet sekä postietuannit että postiosotukset, kun taas joku postitoi
misto (esim. Vuoksenniska) aivan käsittämättömällä tavalla on saanut
näihin sarekkeihin ottamansa numerot. 2:sen luokan postitoimitusten
tulee itse antaa tiedot niihin tulleista tavallisista postiosotuksista.
4:o) Ilmoituksiin sisään- ja ulosmaksetuista postietuanneista kuin
myös sisäänmaksetuista postiosotuksista on (asianomaisiin sarekkeihin)
otettava myöskin venäläiset ja ulkomaan postietuantiosotukset ja posti
osotukset, jota seikkaa eräät postitoimistot eivät ole oivaltaneet.
Että eräät postitoimistot ovat, kuten 2 kohdassa mainittiin, yhdis
täneet ulosmaksetut postietuannit ja postiosotukset toisiinsa, johtuu kai
siitä, ettei taulussa ole mitään sareketta ulosmaksettuja tavallisia postiosotu.ksia varten, joka taas riippuu yksinomaan siitä, että tilastoa varten
nykyään ei tarvita tietoja ulosmaksetuista tavallisista postiosotuksista.
Lopuksi käsketään niitä postitoimistoja, joita ehkä ovat kuluvankin
vuoden ensimmäisinä kuukausina, kuten ylempänä mainittiin, yhä edel
leen menetelleet väärin tavalla tai toisella, heti ryhtymään toimenpitei
siin virheiden korjaamiseksi, jota varten on, niin tarvittaessa, pyydet
tävä tarkempia tietoja Postihallituksen tiliosastolta.
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Till sam tliga postkontor och postexpeditioner.

1V:o 7302.

Sedan Poststyrelsen uti sin till samtliga postkontor och postex
peditioner aflåtna allmänna skrifvelse N:o 10,558 af den 5 november
1909 påpekat särskilda oriktigheter, som af postanstalterna blifvit be
gångna vid ifyllandet af statistiska uppgifter öfver postförskotts- och
postanvisningsrörclscn, har vid granskningen af postanstalternas tabeller
framgått, att ett oriktigt förfarande det oaktadt allt fortfarande af en
del postanstalter iakttages, vidkommande ifyllandet af uppgifter öfver
å ena sidan postförskottsanvisningar och å andra sidan vanliga postanvisningar. Med anledning häraf ser sig Poststyrelsen föranlåten
yttermera allvarligen påpeka nödvändigheten af ett noggrant iakttagande
af de för statiska tabellernas ifyllande gifna föreskrifterna och tillika
uppmärksamgöra postanstalterna på de af dem vanligast begångna felen:
l:o) Uti tabellblanketten N:o 148 (numera tabell B) kolumnerna
14— 16, hvilka endast äro afsedda för antal och belopp af influtna
postförskott och efterkraf, således för inbetalda post/crs/mifeanvisningar,
men icJce för inbetalda vanliga postanvisningar, har en och annan post
anstalt (Vuoksenniska m. fl.) sammanfört postförskotts- och postanvis
ningar och dessutom tillfogat underlydande postexpeditions af 2:dra
klassen enahanda uppgifter, ehuru postexpedition af 2:dra klass själf
bör afgifva dessa uppgifter.
2:o) Uti samma tabells kolumner 17— 19, hvilka äro afsedda för
antal och belopp af utbetalda postförskott och efterkraf, således för ut
betalda postförskottscinvisningar, men icke för utbetalda vanliga postan
visningar, hafva en del postanstalter (såsom Billnäs, Esbo, Grankulla,
Harjavalta, Hikiä, Imatra, Jaala, -Joutsa, Karttula, Kauvatsa As., Kirvu,
Korpi, Lappila, Leppävesi, Otava, Parola, Peipohja, Rautalampi, Sairala,
Sotkamo, Uusikylä, Vuoksenniska, Ypäjä, Aggelby m. fl.) sammanfört
både postförskotts- och postanvisningar. Några af de nämnda post

anstalterna halva visserligen efter inhändigandet af Poststyrelsens ofvannämnda allmänna skrifvelse rättat sitt förfarande, utan att dock vid
taga åtgärd för tabellens rättande från årets början. I dessa kolumner,
som ej ifyllas af postexp. af 2:dra klassen, bör däremot sådan post
anstalts utb. postförskott observeras af det postkontor eller den post
expedition af l:sta klass, som närmast förmedlat utbetalningen.
3:o) Uti kol. 20— 21, som afse antal och belopp af inbetalda van
liga postanvisningar, men icke inbetalda postförskott, hafva jämväl en
del postanstalter (Miettilä m. fl.) sammanfört både postförskottsanvisningar ocb postanvisningar, medan en och annan (t. ex. Vuoksenniska)
på outgrundligt sätt kommit till sina i dessa kolumner afgifna siffror.
Postexpeditioner af 2:dra klass böra själfva afgifva uppgifter öfver till
dem influtna vanliga postanvisningar.
4:o) Bland uppgifterna öfver in- och utbetalda postförskott äfvensom öfver inbetalda anvisningar, böra (i behöriga kolumner) äfven ingå
ryska och utländska postförskottsanvisningar och postanvisningar, något
som af en del postanstalter förbisetts.
En af orsakerna till det under punkten 2 omnämnda förfarandet
att sammanföra utbetalda postförskott och postanvisningar torde väl
vara den, att i tabellen icke ingå kolumner för utbetalda vanliga post
anvisningar. Att plats för dessa uppgifter saknas beror dock helt enkelt
därpå, att uppgifter öfver utbetalda vanliga postanvisningar för 'närva
rande ej äro fö r statistiken behöfliga.
Slutligen förständigas de postanstalter, som tilläfventyrs allt fort
farande för innevarande års första månader fortsatt med något af förenämnda oriktiga förfaranden, att omedelbart vidtaga åtgärd om felens
rättande, för hvilket ändamål nödiga upplysningar vid behof böra från
Poststyrelsens räkenskapsafdelning begäras.
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