
Laki
Sisähallinnon wäliaikai-

sesta Järjestelmästä.
Suomen Kansanvaltuuskunnan

päätöksellä säädetään:
' Is.

Sisähallinnon ylin johto tuuluu
KansanMaltuuskuuualle ja sen sisä-
asiain jaostolle.

2 8.
Niitä tehtämiä suorittamaan,

tähän saakka omat kuuluneet
''-Nernöörin eli maaherran Miras-

on MalittaMa läänin maltuus-
iohon kuuluu Miisi jäsentä.

ss',''in,illisiärieZtu siinä kanpunnis-
sa, iossa lääninhallitus sijaitsee,
Malitsee siiheu kaksi jäsentä- toisei
faksi Malitsee piirikunta tahi, sos
näitä on useampia, -ne yhdessä' pii-
ritoimiluntain toimittamat Maalit
owat ctlistettllMat piirinenMostosen
»nahmistettaMiksi. LääninMaltuus-
kunnan puheenjohtajana taimi i

inääräämä
läänin esimies.

Vään'nwaltiN!Zkunta ottaa sa
erottaa lnäninkanslian, lääninkont-
torin m läänin maanmittauskont-
torin toimihenkilöt.

Sisäasiain Osasto tai lääninMal-
tunsknnta MoiMat erityisillä sään-
nöksillä jättää väätöZMallan wä-<
hemmän tärkeissä asioissa läänin
esimiehelle yksin.

Niitä tehtaMiä suorittamaan, sot-
ka tähän saakka owat kunlnneet
krmmunMoudeille sa nimismiehille,
on kuhunkin maalaiskuntaan ase'
tettaMa järsestoksen malmosa, sota
samalla Moi olla Mallankumonsoi-
keuden nleisenä sdvttösänn.

läriestnfsenMalMoian Malitsee
in Mirkaansa asettaa kunnallisjär-
jestö. Mei sellaista knnnassa ole,
on KääninMaltuuskunnan pvydettn-
Mä sonkun mmm tvömäenjärjestön,
tai ellei sellaistakaan ole, kuntoko
koukscn ehdotusta, ia seu perusteel-
la nimitettämä knntaan särsestnk-sen Malmosa.

4 8.
Kuhunkin maalaiskuntaan on

myös asetettama tarpeellinen nrää-
rä särsestysmiehiä. lärjestnsmies-
ten luMuu sa heidän piirinsä mää-
rää sekä beidät toimiinsa Malitsee
kunnallisjärjestö tai missä sellais-
ta ei ole, särsestyksen Malmöjä. lär-
sestnsmiesten tehtäwänä on järjes-
tnksen MalMojan johdon alaisina
järjestyksen Pito ja ne muut toi-
met, jotka poliisille tai miliisille
ennestään omat kuuluneet.

Jokaiseen kaupunkiin asetetta-
koon Miisijäseninen järjestystoimi-

kunta, jonka tehtämanä on käsitelläsa päättää ne asiat, jotka ennen
owat olleet poliisimestarin käsitel-
tämiä ja ftäätettämill. lärjestystoi-
mikunta ottaa ja erottaa järjestyk-
senivalwojan, järjestysmiehet ja
muun henkilökunnan.

6 8.
Ulosotto kaupungissa on ulosot-

tomiehen asiana. Hänet ottaa toi-meensa ja siitä erottaa järjestys-
toimikunta. Hänen esityksestään
järjestystoimikunta ottaa ja erot-
taa ulosottoapuiaisei, joika oMm
toimistaan lähinnä mastuunalniset
ulosottomiehelle.

7 B.^



taa nlosotioapuimiei,Mtuömai
toimistaan lähinnä »vastuunalaiset
ulosottomiehelle.

7 §.'

Tämän lain perusteella älköön
ketään asetettako toimeensa yhtä
ttmotta pitemmäksi ajaksi.

8 8.
Tämän lain kautta lakkautetaan

kuluernöörin eli maaherran, kruu
»unMoudin, poliisimestarin, nimis-
miehen ja taupungiMvoudin Mirat.

Sisäasiain Osastolla ja läänin
valtuuskunnalla on »valta tarpeen
mukaan lakkauttaa muitakin lää
nissä olleita hallintowirkoja.

9 §.

Lähempiä määräyksiä, ohjeita ja
s?!ityksiä tämän lain täytäntöön
panoa Marten antakoon Ssäafiai»
Osasto.

10 §.

Tämä laki. jolla kumotaan laitti
tämän kanssa ristiriidassa lllewat
lainsäännökset, astuu woimaan heti.
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