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Postihallituksen

Yleinen kirjelmä

Valtioneuvoston Kanslian kirjelmän mu
kaan viime elokuun 2>7 päivältä on Valtio
neuvosto sanottuna päivänä päättänyt, että
kaikkien ministeriöiden sekä niiden alaisten
virastojen ja viranomaisten on noudatettava
mitä suurinta säästäväisyyttä paperin ja
virastotarpeiden käyttöön sekä valaistusmenoihin, nähden, ja on Valtioneuvosto mää
rännyt tässä suhteessa huomioonotettavaksi
seuraavaa:
1) virastojen virkailijat eivät saa tehdä
minkäänlaisia tavaratilauksia ilman asian
omaisen kansliapäällikön tai taloudenhoita
jan lupaa;
2) mitään valtion omaisuutta ei tilapäisestikään saa. viedä vira stohu oneu stosta
muualle;
3) virastohuoneustoissa ei saa suorittaa
yksityisiä töitä valtion koneita ja kirjoitustarpeita käyttämällä;
4) virka-ajan loputtua ei saa tuoda mu
kanaan sivullisia henkilöitä virastohuonei
siin eikä pitää yksityisiä kokouksia virasto
huoneissa sivullisten henkilöiden kanssa;
5) paperin, kirjoitustarpeiden ja tarveai
neiden käyttöön nähden on huomattava:
C. B runo S evon iu s.
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а) kirjelmät, jotka ovat enintäin puolen
arkin pituisia, ovat kirjoitettavat neljännesarkin kokoon nelisivuiseksi taitetul le pa
perille;
h) asiakirjain pääilysarkkeina on käy
tettävä samaa paperia, mikäli mahdollista,
useampaan kertaani;
c) hylkäyspäätökset on kirjoitettava, mil
loin se suinkin käy päinsä, itse asiakir
jalle eikä paperille;
d) vähäpätöisemmät kirjelmät ja paino
tuotteet ovat lähetettävät paperisiteessä il
man kirjekuorta.
б) Kussakin virastossa on, annettava
asianymmärtävän henkilön tehtäväksi val
voa säästäväisyyden noudattamista valtion
omaisuuden käytössä.
Samalla kun Postihallitus ilmoittasi yllä
olevan postilaitoksen virkailijain tiedoksi ja
noudatettavaksi, velvoittaa Postihallitus
kunkin postitarkastajam piirissään erityi
sesti valvomaan, että sanottuja, määräyksiä
tarkoin, noudatetaan. Helsingissä, Postihallituksessa, syyskuun 30' päivänä 1920.
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Allmänna skrivelse

Enligt Statsrådets Kanslis skrivelse av
dfen 27 sistlidne augusti har Statsrådet
.sagda dag beslutit, att största mögliga, spar
samhet med avseende å papper och kansli
tillbehör ävensom i fråga, om belysning skall
av alla ministerier samt dem underlydande
ämbetsverk och myndigheter iakttagas, saimt
Iförty föreskrivit:
1) att tjänstemän eller tjänstgörande vid
ämbetsverk ej utan tillstånd av vederbör
rande kanslichef eller ekonom må göra
några som helst rekvisitioner av kamslitillböhör;
2) att staten tillhörig egendom icke ens
tillfälligtvis må från ämlbetslokal bortföras;
3.) att enskilda arbeten ej må å ämbetslokal utföras med anlitande av staten till
höriga maskiner och skri vtillbehör;
4) att utomstående personer icke må efter
tjänstetidens slut i ämbetslokal iniförais, ej
(heller enskilda sammankomster med utom
stående personer därstädes hållas;
5) att med avseende å användning av
papper, skri vtillbehör och kansli förnöden
heter Iföljande bör iakttagas:
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a) skrivelser, som omifatta högst ett halvt
ark, böra skrivas på papper, vi'ket i fyrsidigt kvartarksiformat;
b) såsom omslagsark för handlingar bör
så vitt möjligt samma papper flere gån
ger användas;
c) avslagsresolution .bör, så vitt det låter
sig göra, skrivas å själva handlingen och'
icke på skilt papper;
d) mindre viktiga, skrivelser böra. .sändas
i ipappersomslag utan kuvert;
Oj att vid varje ämbetsverk åt sakkunnig
person bör uppdragas att övervaka iaktta
gandet av sparsamhet med avseende å sta
tens egendom.
Jämte det Statsrådets förenämnde beslut
härigenom meddelas befattningshavarna vid
postverket till kännedom och iakttagande,
vill Poststyrelsen särskilt ålägga postin
spektörerna, att envar i sitt distrikt, över
vaka berörda bestämmelsers noggranna iakt
tagande. Helsingfors, å Poststyrelsen, den
30 september 1920.

John P alm gren.

John W irkberg.

M. Andersson.
f:d.
\

Helsingfors 1920. Statsrådets tryckeri.

