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Keisarillisen Suomen Senaatin Talousosaston Kanslian kiertokir
jeen mukaan N:o 16 viime joulukuun 22 päivältä on määrätty:
että kuluvan vuoden alusta alkaen numerot Suomen Suuriruhti
naanmaan asetuskokoelmaa ja Kokoelmaa Suomea koskevia lakeja ja
asetuksia, joilla on yleisvaltakunnallinen merkitys, tullaan, sikäli kuin
ne ilmestyvät, lähettämään Keisarillisen Senaatin Kustannustoimistosta postitse ristisiteessä suoraan niille virastoille ja viranomaisille,
joille ne ovat tarkoitetut jäämäänkin ja säilytettäviksi;
että ilmoitukset kaikista saapumatta jääneistä kokoelmain nume
roista on tehtävä hyvissä ajoin, jotta Keisarillisen Senaatin Ivustannustoimisto voisi viipymättä lähettää puuttuvat numerot. Kunkin
vuoden lopussa ilmestyvien, puheenaoleviin kokoelmiin kuuluvien re
kisterien mukana tullaan virastoille ja viranomaisille lähettämään
yleinen, kokoelman koko vuosikertaa tarkoittava reversaali, joka on
palautettava Keisarillisen Senaatin Kustannustoimistoon, varustettuna
viraston taikka viranomaisen kuittauksella kokoelman saamisesta.
Sittenkuin reversaali on palautettu Keisarillisen Senaatin Kustannustoimistoon, tullaan kokoelmain yksityisiä numeroita lähettämään vi
rastoille ja viranomaisille ainoastaan erityisestä maksusta; ja
että kokoelmia ei lähetetä viranomaisille heidän henkilökohtai
seksi omaisuudekseen, vaan sen viraston omaisuudeksi, jossa he pal
velevat, josta syystä on tarpeen, että viranomaiset huolehtivat ko
koelmain säilyttämisestä ja mikäli mahdollista sidottamisestakin, jotta
ne asianmukaisessa kunnossa siirtyvät heidän seuraajilleen.
Mikä sekä että postihaaraosastoille, postitoimituksille ja posti
asemille lähetetään ainoastaan sellaiset asetuskokoelman numerot,
jotka sisältävät tärkeämpiä postilaitosta koskevia säädöksiä, joista P:s
ei ole erinäistä kiertokirjettä laatinut, postitoimistoille tiedoksi ja nou
datettavaksi täten ilmoitetaan.
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STSTYRELSEN
I

FINLAND.
helsingfors

.

Till sänitliga postanst&ltcr.

den 9 januari 1917.
N:o I. 209.

Enligt Ekonomiedepartementets i Kejserliga Senaten för Finland
Kansli skrifvelse af den 22 december 1916 N:o 16 har förordnats:
att från början af innevarande år de enskilda numrorna af Storfurstendömet Finlands författningssamling och Samlingen angående
Finland berörande lagar och författningar af allmän riksbetydelse
komma, i den mån de utkomma, att afsändas genom Kejserliga Sena
tens Förlagsexpedition per post i korsband direkt till de embetsverk
och tjenstemän, hos hvilka de äro afsedda att förblifva;
att anmärkning angående uteblifna numror af samlingarna bör
göras, i god tid, på det att Kejserliga Senatens Förlagsexpedition
blefve i tillfälle att omedelbart öfversända de felande numrorna. 1
sammanhang med de vid hvarje års slut utkommande, till samlingarna
hörande registren kommer att till vederbörande öfversändas ett all
mänt, hela samlingarna afseende reversal, som bör återsändas till
Kejserliga Senatens Förlagsexpedition, försedt med embetsverkets eller
vederbörande tjenstemans kvittens öfver mottagandet af samlingen.
Sedan reversal återsändts till Kejserliga Senatens Förlagsexpe
dition, komma enskilda numror af samlingarna att till vederbörande
embetsverk och tjenstemän sändas endast mot särskilda afgifter; och
att samlingarna icke sändas åt vederbörande tjenstemän till de
ras personliga egendom, utan såsom tillhörande det embetsverk, där
de tjenstgöra, hvarföre vederbörande böra draga försorg om författ
ningarnas vårdande och såvidt möjligt inbindande, på det att de i be
hörigt skick kunna öfvergå till efterträdaren.
Detta samt att postkontorsfilialerna, postexpeditionerna och post
stationerna komma att erhålla endast sådana numror af samlingarna,
som innehålla viktigare postala författningar, om hvilka särskilda cir
kulär icke utfärdats, postanstalterna till kännedom och iakttagande
härigenom meddelas.

P. J a m a l a i n e n .
John Palmgren.
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