SUOMEN

DSTIHALLITUS.
H EL SIN G ISSÄ ,
h u h tik u u n 9 p. 1913.

Kaikille postitoimistoille.

N:o 1,243.

Postitoimistoille tiedoksi ja noudatettavaksi saatetaan täten Kei
sarillisen Suomen Senaatin alempana jäljennetty, viime helmikuun 14
päivänä laadittu kiertokirje.

P. Jam alainen.
Joh. Hagelberg.
V. t.

„ Kiertokirje, “
Södra Finlands Interurbana Telefonaktiebolag nimisen osakeyhtiön
tekemän ilmoituksen johdosta että, vaikkapa Keisarillinen Senaatti ai
kaisemmin oli ryhtynyt toimiin, saadakseen estetyksi, ettei käytettäisi
väärin asianomaisille hallituslaitoksille ja viranomaisille myönnettyä
oikeutta ennen kaikkia muita maksutta käyttää osakeyhtiön myönny
tettyjä telefoonijohtoja viran puolesta toimitettaviin tiedonantoihin, tuota
oikeutta kuitenkin yhä edelleen suuressa määrin väärinkäytettiin, minkä
tähden osakeyhtiö oli pyytänyt uudelleen ryhdyttäväksi toimenpiteisiin
jatkuvan väärinkäytön mainitussa suhteessa ehkäisemiseksi, on Keisa
rillinen Senaatti tänään tapahtuneessa esittelyssä tahtonut asianomai
sia vakavasti huomautettavaksi siitä,
että kysymyksenalainen oikeus maksuttomiin virkapuheluihin on
ainoastaan valtion hallituslaitoksilla ja viranomaisilla,
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että tilattaessa virkapuhelua yllämainitun osakeyhtiön johdoilla
samalla on ilmoitettava aiotun puhelun olevan laatuaan virkapuhelu,
että virkapuhelun, paitsi pakottavassa poikkeustapauksessa, tulee
tapahtua virkahuoneustosta, ja
ettei virkapuheluun saa liittää yksityislaatuisia tiedonantoja, minkä
Kulkulaitostoimituskunta, Keisarillisen Senaatin päätöksen mukaisesti,
tiedoksi ja asianomaisten tietoon saatettavaksi täten ilmoittaa.
Kreivi Berg.
Georg Jansson.

OSTSTYRELSEN
FINLAND

H E L SIN G FO R S,
den 9 a p ril 1913.

Till sam tliga postanstalter.

N:o 1,243.

Postanstalterna till kännedom och iakttagande meddelas härige
nom Kejserliga Senatens för Finland nedanafskrifna, den 14 sistlidne
februari utfärdade cirkulärbref.

P. Jam alainen.
Jöh. H agelberg.
t . f.

„Cirkulärbref.
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Med anledning af Södra Finlands Interurbana Telefonaktiebolags
anmälan därom, att, ehuruväl åtgärd af Kejserliga Senaten tidigare
vidtagits till förekommande af missbruk utaf den vederbörande styrel
severk och myndigheter medgifna rättighet att framför alla andra afgiftsfritt begagna bolagets koncessionerade telefonledningar för medde
landen å tjänstens vägnar, denna rättighet dock allt fortfarande i hög
grad missbrukades, hvadan bolaget anhållit att åtgärd ånyo måtte vid
tagas för stäfjande af vidare missbruk i nämnda hänseende, har Kej
serliga Senaten vid i dag skedd föredragning velat hafva vederbörande
allvarligen erinrade därom,
att ifrågavarande rättighet till afgiftsfria tjänstesamtal tillkommer
endast statens styrelseverk och myndigheter,
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att vid beställning af tjänstesamtal å förenämnda bolags lednin
gar det tillernade samtalets egenskap af tjänstesamtal tillika bör uppgifvas,
att tjänstesamtal förutom i trängande undantagsfall bör ega rum
från tjänstelokal, samt
att tjänstesamtal icke får kombineras med meddelanden af privat
natur, hvilket Kommunikationsexpeditionen, enligt Kejserliga Senatens
beslut, får i afseende å kännedom och vederbörandes förständigande
härigenom meddela.
Grefve Berg.
Georg Jansson.

H elsinki 1913. K eisarillisen Senaatin kirjapainossa.

