
Kiertokirje N:o 10.
Kaikille komisarioille.

Perusteet väliaikaisista toimista rautateillä maksettavan
palkkion määrittelyyn.

„Vastavallankumouksellisissa tarkoituksissa toimensa jättäneitten
rautatievirkailijain tehtäviä hoitamaan väliaikaisesti asetettujen hen-
kilöitten palkkaus määriteltäköön seuraavien perusteitten mukaan:

Kaikki rautatiehenkilökuntaan kuuluneet saakoon,
1) vakituisen palkkansa kaikkine koroituksineen entisen toimi-

paikkansa palkkalistojen kautta;
2) Korvauksensa niille kotipaikallaan väliaiikasta tointa, hoitaville

henkilöille, joilla vakinaisessa toimessaan on ollut viranteko (matka)
rahatuloja suoritettakoon päivärahan muodossa korkeintaan 5 mk. päi-
vältä toimenlaatu ja paikkakunnan elinkustannusten hinnat huomioon-
ottaen ellei Rautatieneuvosto yhdessä eri osastojen ylivalvojain kanssa
toisin määrää.

3) Lisäkorvauksena niille kotipaikoillaan väliaikaisiin toimiin siir-
tyneille henkilöille, joiden vakinainen toimi ei edellytä virantekorahoja
(matka) voidaan lisäkorvauksena suorittaa osastojen ylivalvojain ja
Rautatieneuvoston harkinnan mukaan, tehtävän laatu ja rasittvaisuus
sekä henkilön sopivisuus huomioon ottaen 2—5 mk. päivältä.

4) Tunti- ja päiväpalkalla työskennelleitten henkilöitten (palkka
määriteltäköön heidän tuntipalkka perusteensa, mukaan, ja maksetta-
koon samoin entisen t3röpaikkansa palkkalistojen kautta. Lisäkorvauk-
seen nähden huomioon otettakoon mitä 3) kohdassa on mainittu.

5) Vieraalla paikkakunnalla toimiville paiveli jakuntaan kuuluville
suoritettakoon ruoka- ja asuntorahana eri paikkakuntain elinkustan-
nusten hinnat huomioon ottaen 5—20 markkaa päivältä, osastojen yli-
valvojain Ja Rautatieneuvoston harkinnan mukaan.

6) Matkakomisariolle suoritettakoon todellisilta matkapäiviltä 10
—2O markkaa päivältä, osastojen ylivalvojain ja Rautatieneuvoston
harkinnan mukaan.
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Niille rautatieläisille, jotka ovat siirtyneet punakaartiin ja suorit-
tavat vartioimis- y. m. tehtäviä rautateiden alueella, suoritettakoon
palkka tavallisessa järjestyksessä rautateitten varoista.

Poistuneiden virkamiesten tehtäviä täytettäessä uusilla henkilöillä
jää heidän palkkausmäärittelynsä osastojen ylivalvojain ja Rautatie-
neuvoston kautta tapahtuvan erikoissopimuksen varaan, jonka suu-
ruutta määriteltäessä on pohjana pidettävä ennen vastaavaa tointa hoi-
taneen tulot. Palkkaa määritellessä on kuitenkin huomioon otettava
henkilön toimeen sopivaisuus ja kyvyt.

Niissä tapauksissa, että erinäisissä tehtävissä oleville henkilöille ei
voi kotipaikkakunnaltaan -palkkausta suorittaa, suoritettakoon se yli-
määräisen listan kautta siltä paikkakunnalta jossa henkilö sillä kertaa
tilapäisesti toimii."

Edellä oleva Suomen Kansanvaltuuskunnan lähettämä määritelmä
pyydetään mahdollisimman tarkasti huomioon ottamaan.
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