
Sota-asiain valiokunnan mietintö N:o 6, kos-
keva Suomen Punaiseen Kaartiin kuuluvien
naisten y. m. aseettomien jäsenten palkkausta.

Sota-asiain valiokunnan

Suomen Työväen Pääneuvoston määräyksestä on Sota-
asiain valiokunta käsitellyt Punaisen Kaartin palveluksessa
olevien naisten y. m. aseettomien palkkausta ja saa valio-
kunta Työväen Pääneuvostolle esittää seuraavaa:

1 §•

Suomen Punaisen Kaartin aseettomia jäseniä ovat:
a.) lääkärit, välskärit ja kurssin-suorittaneet sairaanhoi-

tajat;
b) ambulanssiin kuuluvat miehet ja naiset;
c) teknikot ja monttöörit; sekä
d) intendenttilaitokseen kuuluva henkilökunta, jotka

ovat Kaartin palveluksessa jatkuvasti vähintään yhden vii-
kon ajan.

2 §•

Kaartin aseeton jäsen on oikeutettu vakinaisessa palve-
luksessa ollessaan saamaan palkkaa ja alempana määrätyn
■kalliinajan lisäyksen hänen hoidossaan olevia henkilöitä
varten.

3 §.

Kaartin aseettomille jäsenille maksetaan vakinaisessa toi-
messa olleessaan:

1) a) lääkäreille rahapalkkaa. 1,200 markasta 2,000
markkaan kuukaudessa;

b) välskäreille, rahapalkkaa 500 markasta 800 markkaan
kuukaudessa;

c) kurssin suorittaneille sairaanhoitajille rahapalkkaa
350 markasta 500 markkaan kuukaudessa;
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2) ambulanssiin kuuluville miehille rahapalkkaa 400
markkaa ja naisille 350 markkaa kuukaudessa;

3) teknikoille ja monttööreille rahapalkkaa 450 mar-
kasta 700 markkaan kuukaudessa;

4) interidenttilaitoksen y. m. vastaavissa toimissa Kaar-
tin palveluksessa oleville maksetaan rahapalkkaa 150 mar-
kasta 800 markkaan kuukaudessa;

5) a) jos palvelusaika on kuukautta lyhempi, makse-
taan kultakin päivältä se osa palkkaa, jonka kuukausipalkka.
30:llä jaettuna osottaa. Palkka maksetaan kaksi kertaa kuu-
kaudessa;

b) erinäisissä tapauksissa ovat Suomen Punaisen Kaar-
tin esikunta, paikallinen esikunta ja intendenttilaitos oikeu-
tettuja sopimaan Kaartin palveluksessa välttämättä tarvit-
tavien henkilöiden palkkauksesta;

c) asianomaiset laitokset ovat velvolliset tarpeenvaa-
tiessa sovittelemaan kcskiarvopalkkoja asianomaisten kanssa,
huomioon ottaen paikalliset y. m. olosuhteet;

d) Kaartin aseeton jäsen saa yhteisestä ruokalasta ruo-
kaa, johon kuuluu myöskin lämmin ruoka, jonka valmista-
mista varten, sikäli kjiin se on mahdollista, perustetaan eri-
koisia ruokaloita majoitus- ja taistelupaikoille; korteilla,
jaettavia elintarpeita annetaan ainoastaan se annos, mihin
kortin kuponki oikeuttaa.

4 §.

Kaartin aseeton jäsen on oikeutettu niihin kaikkiin etui-
hin, joista säädetään Suomen Punaisen Kaartin palkkausta
koskevan lain 3 ja 4 §:ssä, helmikuun 24 p:ltä 1918.

5 §.

Tämä laki astuu voimaan heti.
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