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Kansanhuoltoministeriön tietoon on saa-
tettu, että verraten useissa maalaiskunnis-
sa kansanhuoltotoimistojen henkilökun-
taan nähden ei ole sovellettu niitä palk-
kausohjeita, jotka Maalaiskuntien Liitto
r.y. on kiertokirjeessään N:o 6 elokuun 23

päivältä 1945 esittänyt. Ottaen huomioon
kansanhuoltotoimistojen työn merkityksen
ja sen, että tämä työ usein muodostuu vir-
kailijoille varsin rasittavaksi, samalla vaa-
tien suorittajaltaan ammattitaitoa ja ko-

kemusta, on pidettävä täysin kohtuullise-
na, että myös kansanhuoltotoimiston vir-
kailijoihin nähden sovelletaan edellämai-
nittuja palkkausohjeita. Riittämättömän
palkan maksaminen kansanhuoltotoimiston
virkailijoille saattaa osaltaan johtaa
jopa väärinkäytöksiinkin, koska houkutus
ja mahdollisuudet väärinkäytöksiin ovat
näissä toimissa niin suuret, että
tulle henkilökunnalle kiusaus voi joskus
käydä ylivoimaiseksi, kuten käytäntö jo

on osoittanut. On luonnollista, että ellei
palkkaus ole järjestetty riittävälle tasol-
le, pystyvää henkilökuntaa ei voida kan-
sanhuoltotoimistoihin saada, eikä niissä
pysyttää. Valtioneuvoston päätöksellä 27.
4. 44 (Askok. N:o 292) on taasen määrätty,
että kunnan tulee huolehtia siitä, että sen
kansanhuoltotoimistossa on paikallisten
kansanhuoltotehtävien hoitamista varten
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riittävä määrä siihen kykeneviä toimihen-
kilöitä ja, ellei näin tapahdu, kansanhuol-
toministeriö voi määrätä toimihenkilöt
asetettaviksi.

Kansanhuoltoministeriö toivoo, että
kaikki maalaiskunnat huolehtisivat kan-
sanhuoltotoimistojen virkailijain palk-
kauksen järjestämisestä asianmukaisella
tavalla.

Koska kuntien kansanhuoltomenojen suh-
teellinen suuruus hankittujen selvitysten
perusteella riippuu pääasiassa palkkaus-
menojen erilaisuudesta, valtioneuvosto on
1. 11. 45 hyväksynyt kunnille vuoden 1944
tulo- ja menoarviossa varatun 8 miljoonan
markan avustusmäärärahan jakoperus-
teeksi kuntien kansanhuolto toimen palk-
kausmenot, jolloin määrärahasta tullaan
kunnille suorittamaan avustuksena 9 °/«

niiden kansanhuoltohallinnon palkkausme-
noista v. 1944. Määrärahasta tämän jäl-
keen jäävä, erä, n. 500,000 markkaa, tul-
laan jakamaan kansanhuoltoministeriön
harkinnan mukaan niiden kuntien kesken,
joissa kansanhuoltotoiminta on ollut eri-
koisen tehokasta, ja joiden taloudellinen
tila on vaikea. Viimeksi mainittu lisäavus-
tus määrätään kansanhuoltoministeriössä
jo olevien selvitysten perusteella, joten
kuntien ei ole syytä enää lisäselvityksiä
eikä anomuksia esittää.

Helsinki 1945. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.
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