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Kenttärahastoa ja -palkkausta koskevat määräykset.
Ylipäällikön vahvistama 19/3 1918.

A. Kenttärahastolaitos.

Kenttärahastolaitoksen tulee vastaanottaa, hoitaa ja tilittää ne rahavarat, jotka sotajärjeste-
lyn aikana määrätään taikka muulla tavalla kootaan sotavoimien tarpeeksi sekä myöskin panna
toimeen maksusuoritukset sekä tarpeen vaatima tilikirjain pito ja tarkastelu.

Sotavoimien kenttärahavarojen korkeimpana valvojana ja jakajana on Päämajan esikunta
sekä sen alainen rahavarainkonttori.

Etappi-esikunta huolehtii, että rahavarainkonttorilla aina on tarpeellisia varoja sekä mää-
rää käytettäviksi ja pitää saatavissa rahavarainkonttorin välityksellä asianmukaisia kaavakkeita
sekä myöskin antaa lähempiä määräyksiä, jotka, sen lisäksi mitä alempana mainitaan, mah-
dollisesti ovat tarpeen.

Rahavarainkonttorin välityksellä määrätään varoja (pankkiluottoa käyttämällä)
osaksi Päämajan eri pääosastoille niin hyvin palkanmaksuja kuin hankki-

mis-, varustus- ja kunnossapitosuorituksia varten, asianomaisten osastopäällikköjen
(pääesikunnan, tykistötarkasteluosaston, etappi-esikunnan, pääjärjestely- ja päätar-
kastusosaston päällikköjen) tilauksesta;

osaksi rintamajoukkojen esikunnille välittömästä tilauksesta, piiriesikunnille
ja etappiviranomaisille etappi-esikunnan tilauksesta;

osaksi rintamassa oleville joukko-osastoille (rykmentti, itsenäinen pataljoona,
itsenäinen komppania j.n.e., sähkölennätinosasto, räjähdyskomennuskunta, saniteetti-
osasto y.m.)

Tilaukset suoritetaan, siinä tapauksessa että joukkue kuuluu rintamajoukkoihin, rintama-
joukkojen esikunnan välityksellä, jos se taas välittömästi on Päämajan alainen, pääesikunnan
päällikön välityksellä,

osaksi joukko-osastolle kotiseudulla. Tilaus tapahtuu etappi-esikunnan väli-
tyksellä.

Etumaksuja suoritetaan rykmenttein ja itsenäisten pataljoonain kenttärahastosta asian-
omaisten komppaniani, skvadronain ja patterein päälliköille.

Tällaisen etumaksun tilityksestä on asianomainen sotilaspäällikkö vastuunalainen.
Kenttäraha- ja palkkauslaitosta huolehtimaan määrätään kuhunkin korkeampaan esikun-

taan taloudenhoitaja, rykmentin rahastonhoitaja;
itsenäisesti toimivaan pataljoonaan pataljoonan rahastonhoitaja;
komppaniaan (vastaava yhtyys)

komissario (taloudenhoitaja).
Tarvittavani varain tilaus suoritetaan kirjallisesti seuraavaa kuukautta varten viimeistään

aina jokaisen kuun 15 p:nä.
Edellisen kuukauden tilitys tapahtuu samalla kertaa, kuin varoja tilataan seuraavaksi

kuukaudeksi ja samaa virkatietä.
Päällystön, joka toimittaa tilauksen, tulee tilaukseen merkitä: «Tarkastettu muistutuk-

setta"; «tarkastettu seuraavalla huomautuksella".



B. Palkkauslaitos.

Sotapalveluksen kestäessä suoritetaan osaksi palkkaa, osaksi muutamissa tapauksissa
päivärahaa ja varustusavustusta.

Palkkaa maksetaan kuukausittain, upseereille ja virkamiehille etukäteen, muille henki-
löille suoritetusta palveluksesta jokaisen -kuun 1 p:nä.

Päivärahaa maksetaan virantoimitukseen saavuttaessa ja siitä luovuttaessa eli lomalle
päästäessä sekä suoritettaessa virkatointa (erityinen virkatehtävä) toisella paikkakunnalla, kuin
missä asianomainen joukko-osasto, esikunta, joukkuemuodostelma j.n.e. oleskelee tai missä
henkilökunta tavallisesti palvelee.

Varustusavustusta nauttivat ainoastaan jääkärit erityisestä määräyksestä.

Tariffi,

minkä mukaan palkat ja päivärahat on suoritettava (täydentää Päämajan
päiväkäskyä N:o 10, 1918).

Suojelus-1
d,ii i, o, ,i„„i o t Kutsutut Jääkärit Värvätyt kuntalai- Päiväraha

N:o _ Muistutuksia
Virka-asema eli -arvo

Kuukausioalkka Smk Päivä"

Päämajan osastonpäällikkö,
rykmentinpäällikkö, eli
korkeammassa asemassa
oleva upseeri .... 1500 1500 25

Pataljoonanpäällikkö ja
muut esikuntaupseerit . 1200 1200 20

Taloudenhoitaja .... 1000 1000
Komppanian ja suojelus- 15

kunnan päällikkö . . 900 900 900 |
Luutnantti 750 750 750 10
Vänrikki 650 650 8
Vääpeli 120 550 550 120 j
Varavääpeli 110 525 525 110 > 7
Aliupseeri 100 500 500 100 J
Korpraali 80 475 ' 475 80 6 l N.s. tupakki-
Sotamies 60 1 6nl 450 60l 5 rahoja

1 muist. Kutsutut upseerit, jääkärijoukkojen päällystö ja alipäällystö, kaikki värvätyt
sekä suojeluskuntain upseerit suorittavat itse elatuskustannuksensa. Jos he nauttivat sota-
väestön ruokavaroja, vähennetään päivittäin palkasta 5 Smk.

2 muist. Tupakkia ei tarjota ilmaiseksi; mutta Pääintendenttuuri huolehtii, että sitä>
milloin vain on mahdollista, joukoilla on saatavissa ostohinnasta puhtaalla rahalla eli palkan-
vähennystä vastaan.

3 muist. Kaikki, jotka ovat palveluksessa sopimuksen perustuksella, saavat palkkansa
siitä päivästä lähtien, kun sopimus on tehty.

4 muist. Ulkomaalaiset vapaaehtoiset saavat nauttia sopimusmääräysten mukaisia palk-
kaetuja. Suoritus tapahtuu kaikkialla, missä palvelukseen otettu oleskelee. Sopimuskirjan
takasivulle merkitään, milloin maksu on suoritettava, sekä suorituksen aika ja paikka. Sama
koskee myöskin päivärahaa.
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5 muist. Suojeluskuntalaisten palkkausrahat milloin niitä suoritetaan tilataan asian-
omaisten piiripäällikköjen välityksellä.

6 muist. Palkan suuruutta määrättäessä niille upseereille ja virkamiehille, jotka sota-
järjestelyn aikana kokonaan tai osittain säilyttävät palkkansa palveluksestaan valtion- eli siviili-
virassa, tämä suhde on huomioonotettava.

7 muist. Reserviupseerit nauttivat palvellessaan heidän sotilasasemaansa vastaavia
palkkaetuja, ollessaan määrättyinä valmiina palvelukseen kutsun saadessa 80 % sotilasarvoaan
vastaavasta palkasta, milloin heitä taas ei ole käsketty palvelukseen, ei mitään palkkaakaan
suoriteta.

8 muist. Rykmentin ja pataljoonan rahastonhoitajat saavat paitsi vakinaista palkkaansa
myöskin palkkiota, edellinen 60, jälkim. 30 Smk. kuukausittain. »

9 muist. Kansliakirjurit ehdotetaan kuuluviksi korkeintaan 4:teen palkkausluokkaan,
konenaiskirjureille ja puhelinvirkailijoille korkeintaan 450 Smk. kuukaudessa.

10 muist. Saniteettilaitoksen henkilökunnalle suoritetaan palkat seuraavien perus-
teiden mukaan:

Smk.
kuukausittain

ylilääkärille 1500
. esikuntalääkärille (esilääkä-

rille) . 1200 ! sekä vapaa ruoka palvellessaan sairashuo-
alilääkärille, lisensiaatille . . 900 neella.

„ lääket. kandidaa-
tille ,

.
.

.
. 750

välskärille 550
toimitsijoille 550 , ,

•
, . .... ~ } sekä vapaa ruoka,

vanh. saisaanhoitajattarelle . 150 j
nuor. „

. . 125 J
11 muist. Etappipäällikkö tekee joka erityisessä tapauksessa ehdotuksen komendanttein

palkkauksesta.
Päämajassa, paikka ja aika kuin yllä.




