
-
P .M. 
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Asia: Bulletinin lähettäminen lentopostissa. -
Päiväys: 1$.3.1954. 

Laatinut : Juusela, Luukko. 

Bulletinin jälleen ilmestyessä kerran kuukaudessa ovat markki

nakatsaus, tilasto-osasto ja pikku-uutiset saaneet kuluvan hetken 

kehitykseen entistä kiinteämmin liittyvän luonteen. Tästä koituva 

etu jää kuitenkin kyseenalaiseksi Euroopan ulkopuolisten tilaajien 

osalta, joista useimmille Bulletin saapuu useita viikkoja myöhästy

neenä. Tästä johtuen ehdotetaan Bulletinin lähettämistä tärkeimmil

le tilaajille lentopostissa. 

P.M:n liitteenä olevaan ulkoeurooppalaisten tilaajien luette

loon on merkitty ne, joille ehdotetaan Bulletinin lähettämistä len-
seuraavat 

topostissa. Valikointia suoritettaessa on lähdetty siitä, että ti-

laajaryhmät (edustaen yhteensä 360 Bulletinia) otettaisiin lento

postilistalle: 

a) Suomen poliittinen ja kaupallinen ulkomaan
edustus; 

b) Kansainväliset järjestöt ja niiden korkeimmat 
virkamiehet; 

c) Pankit ja niiden johtohenkilöt; 

d) Sanomalehdet ja taloudelliset julkaisut. 

Lentopostituksesta aiheutuvat lisäkustannukset johtuvat kahdes

ta tekijästä: painatuksesta erikoispaperille ja postimaksuista. Ny

kyistä kevyempien kuorien käyttöön siirtyminen ei sitävastoin lisää 

kustannuksia; päinvastoin tämä siirtyminen johtaisi säästöön, joka 

kuitenkin on niin pieni, ett ä sitä ei kustannuslaskelmassa ole otet-

tu huomioon. 

Painatuksessa on kaksi vaihtoehtoa: lentopostipaperi tai ns. 
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raamattupaperi. Jälkimmäinen on halvempaa, mutta raskaampaa. 

Postimaksut ovat suurin lisäkustannustekijä, kuten käy ilmi 

liitteenä olevasta kustannuslaskelmasta. Mainitussa laskelmassa 

on esitetty vaihtoehdot A ja B. Vaihtoehto A edustaa yli 40 gr. 

painavaa lähetystä, vaihtoehto B 40 gramman painorajan alle jäävää. 

Vaihtoehtoja arvioitaessa on otettava huomioon seuraavaa: 

Vaihtoehto B: edellyttää samanaikaisesti että käytetään nykyistä 

puolta kapeampia kuoria, että käytetään lentopostipaperia ja että ____ .,.,,;-~ .. ~ __ c.-.. _____ ._ ... 

Bulletin jää 32-sivuiseksi. 

Vaihtoehto A: tulee kysymykseen 36-sivuisen ja sitä suuremman 

Bulletinin yhteydessä. Tällöin lähetys joka tapauksessa ylittää 

40 gramman rajan, joten painatus lentålpostipaperia halvemmalle raa

mattupaperille olisi edullisempaa. Kuoren koko ei tässä tapauksessa 

vaikuta kustannuksiin. 

Siirtyminen paperityypistä toiseen siitä riippuen, minkä 

kokoiseksi Bulletin kulloinkin muodostuu ei liene ajateltavissa. 

-Lopullinen vertailu muodostuu näinollen seuraavanlaiseksi, lähdet

täessä siitä todennäköisestä olettamuks~stq,että vuosikerta käsit

tää 9 x 32-sivuisia tai pienempiä sekä 3 x 36-sivuisia tai sitä 

suurempia Bulletineja: 

Lisäkustannus vuodessa: 
12 x 30 762:-
12 x 24 168:-

3 x 8 354:-x 

Yhteensä 

Vaihtoehto 1 

Raamattupap. 
Kuori entinen 

369 144:-

369 144:-

x 3 x (23 022 - 14 668) = lisäpostituskustannus 

Vaihtoehto II 
Lentopostipap. 
Kapeampi kuori 

290 016:-

25 062:-

315 078:--
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Vaihtoehto II muodostuu huomattavasti taloudellisemmaksi '(vasta 

kymmenen 36-sivuisen Bulletinin sisältyminen vuosikertaan tekisi 

vaihtoehdon I edullisemmaksi). Huolimatta siitä, että ns. raamattu

paperille painettu Bulletin olisi hieman kestävämpi ja miellyttä

vämpi käsitellä ehdotetaan näinollen Bulletinin nykyisestä 3 700 

~ kpl:een painoksesta 400 painettavaksi lentopostipaperille ja posti

tuksessa siirryttäväksi erikoistyyppisiin kuoriin näiden osalta. 

Tämä uudistus tulisi merkitsemään noin 15 % lisäystä Bulletinin ny

kyisiin kokonaiskustannuksiin. 

Liitteet: 

Luettelo Bulletinin Euroopan ulkopuolisista tilaajista 

Kustannuslaskelma lentopostilähetystä varten 

Kustannusvertailu Bulletinia varten 


