
Määräys
sisähallintoa koskevan lain täytäntöönpanosta.

Kansanvaltuuskunnan, helmikuun 14 p:nä 1918, sisähallinnon väli-
aikaisesta järjestämisestä säätämän lain perusteella määrätään lain
voimaansaattamisesta seuraavaa:

Virkamieslakon johdosta seisauksiin joutunut julkisten jayksityis-
ten asiain hoito on mitä pikimmin saatava käyntiin. Uudistetun järjes-
tyksen aikaansaamiseksi on ennen kaikkea välttämätöntä, että julkiset,
valtion ja kuntain asiat joutuisasti ja täsmällisesti käsitellään, pääte-
tään ja toimeenpannaan. Tämän johdosta on viranomaisten ja toimi-
henkilöiden kaikilla asteilla ensiksi otettava käsiteltäväkseen tämän-
laatuiset asiat, vieläpä ovat niistäkin etualalle asetettava verotusasiat.
Myöskin ennen vallankumousta virkamiehille ja virastoille tulleet asiat
ovat niinikään joutuisasti käsiteltävät niitä näkökohtia silmälläpitäen
kuin edellä on sanottu.

Koska vallankumouksen kautta on katsottava kumotuiksi tulleen
kaikki ne lakien ja asetusten säännökset, jotka ovat vastoin kansanval-
taisia periaatteita jakansassa vallitsevaa oikeuskäsitystä, tai ovat omis-
tavaa luokkaa suosivia, on asetettavienviranomaisten jatoimihenkilöiden
asioita käsitellessään ja päättäessään päähuomio kiinnitettävä siihen,
että heidän toimenpiteensä on oikeuden ja kohtuuden mukainen sekä



perustuu vallankumouslakeihin mikäli niitä jo on säädetty tai vasta
säädetään.

Asiain käsittelyä ia käsittelyjärjestystä koskevia aikaisempia sään-
nöksiä, mikäli ne eivät ole ristiriidassa alussa mainitun lain ja näiden
määräysten kanssa, on noudatettava vielä toistaiseksi mainitun lain ja
näiden määräysten mukaan soveltaen. Puheenalaisista säännöksistä
ovat monet vähemmän tarkoituksenmukaisia ja joutuisalle käsittelylle
haitallisia, mutta ei ole tällä kertaa mahdollista käydä niitä muutamaan
sen suuremmassa määrässä, kuin yllämainitulla lailla on tapahtunut.
Muutos rajoittuu pääasiassa siihen, että on poistettu tarpeettomia vi-
ranomaisia siirtämälläheidän tehtävänsä muille viranomaisille ja toimi-
henkilöille sekä yksinkertaistuttamalla virkoihin nimitystä ja niistä
erottamista. Sisäasiain-Osasto tulee mahdollisimman pian antamaan
lisämääräyksiä asiain käsittelyn järjestämisestä mahdollisimman yksin-
kertaisella ja muotovapaalla tavalla. Tässä yhteydessä tahtoo osasto
kuitenkin jo huomauttaa, että turhia muotoja on vältettävä, mutta sa-
malla erittäin tarkoin pidettävä huolta siitä, että järjestystä ja selvyyttä
asiain valmistelussa ja käsittelyssä noudatetaan. Varsin perinpohjaisia
muutoksia tässä suhteessa älköön kuitenkaan toimeen pantako ennen-
kuin yhtäläiset määräykset kaikkia varten valmiiksi saadaan. Kuiten-
kin voivat läänin valtuuskunnat sisäasiain osastolle, ja järjestyksen-
valvojat lääninvaltuuskunnalle tehdä ehdotuksia tässä suhteessa.

Kohta lain tiedoksi tultua on väliaikaisesti asetetun läänin valtuu-
tetun tai läänin valtuuskunnan pyydettävä asianomaisia järjestöjä
valitsemaan jäsenet lääninneuvostoon yhden vuoden ajaksi valitsemi-
sesta lukien.

Lain 2 § :n toisen kohdan ja 8 § :n mukaan ei läänin valtuuskunnan
tarvitse asettaa kaikkia virkamiehiä, joita lääninhallituksissa on ennen
ollut. Asetetaan ainoastaan tarvittava määrä virkamiehiä. Virkojen
haun, virkoihin asettamisen ja virkamiesten tehtäväin jaottelun suhteen
on valtuuskunnan toimi- ja päätösvalta vapaa. Tehtäväin jaossa sopii
kuitenkin, mikäli mahdollista, entistä järjestystä noudattaa, kunnes
Sisäasiain-osasto antaa yhtenäiset koko maata käsittävät ohjeet siinä
suhteessa. Virka- ja toimihenkilöille antaa valtuuskunnan esimies valta-



kirjan valtuuskunnan esimies valtakirjan valtuuskunnan nimessä ja
tulee sen sisältää määräyksen väliaikaisesti, kuitenkin korkeintaan
vuoden ajan, hoitaa vissiä virkatehtävää tai tointa. Valtuuskunnan
tehtävänä on myöskin väliaikaisesti määrätä alaistensa virka- ja toimi-
henkilöiden palkkiot, niin myös järjestyksen valvojani (komissaarien)
palkat maalla, mutta tehköön niistä pikimmiten täydellisen ehdotuksen
Kansanvaltuuskunnalle sen raha-asiain-osaston kautta. Valtuuskunnan
esimies on vakinainen toimihenkilö, joka nauttii vakinaista palkkaa.
Valtuuskunnan muut jäsenet saavat palkkiota 30 markkaa kultakin
kokouspäivältä.

Koska kruununvoudin ja nimismiehen virat lakkaavat ja näiden
tehtäviä tulevat suorittamaan väliaikaisesti asetettavat järjestyksenval-
vojat kussakin kunnassa, on lääninvaltuuskunnan valtuutettava asian-
ymmärtävä henkilö tai henkilöt haltuunsa ottamaan kruununvoutien
kassat, asiakirjat ja muu heidän hallussaan viranpuolesta oleva omai-
suus sekä jakamaan ne kuntien mukaan asinomisille järjestyksenval-
vojille, joiden tulee kannetut verot kohta lääninvaltuuskunnalle suorit-
taa. Vanhempi tarpeeton arkisto säilytettäköön lääninvaltuuskunnan
määräämässä paikassa. Järjestyksenvalvoja ottakoon vallankumous-
neuvoston edustajan tai jonkun muun henkilön läsnäollessa haltuunsa
nimismiehen hallussa viran puolesta olleen omaisuuden ja asiakirjat.
Jos nimismiespiiriin kuuluu useampia kuntia, jakakoot niihin asetetut
järjestyksenvalvojat kunnittain kullekin kunnalle kuuluvat asiakirjat
ja omaisuuden. Suurempiin kuntiin asetettakoon tarpeen mukaan jär-
jestyksenvalvojalle apulaisia ja jaettakoon kunta sopivasti piireihin.
Järjestyksenvalvojan apulaiset asetettakoon järjestyksenvalvojan ehdo-
tuksen mukaan ja ovat he toimistaan vastuunalaiset lähinnä järjestyk-
senvalvojalle sekä hänen lähimmän johtonsa alaisia. Järjestyksenvalvo-
jatovat lähinnävallankumouskoraiteain valvonnan alaisia, mutta heidän
toimintansa yleinen valvonta koko läänissä kuuluu lääninvaltuuskun-
nalle. Tätä tarkoitusta varten voi valtuuskunta asettaa yhden tai useam-
pia ylivalvojia, joiden tehtävänä on sekä neuvoa ja järjestää, että valvoa
järjestyksenvalvojien toimintaa sekä tehdä näissä asioissa esityksiä lää-
ninvaltuuskunnalle.



Helsingissä 14. 02.1918

Suomen Kansanvaltuuskunta

E. HAAPALAINEN

Kaikki yllä sanottu on soveltavissa kohdissa voimassa myöskin kau-
punkeihin nähden.

Virka- ja toimihenkilöitä älköön asetettako yhtä vuotta pitemmäksi
ajaksi. Tänäkään aikana eivät nämä ole erottamattomia, vaan se jär-
jestö tai viranomainen, joka heidät on asettanut, voi heidät myöskin toi-
mestaan erottaa, mutta erottaminen ei saa tapahtua mielivaltaisesti.
Erottaminen tapahtukoon ainoastaan pätevien syiden perusteella, kuten
virkavirheen, vastavallankumouksellisen toiminnan y. m. niihin verrat-
tavien syiden nojalla.


