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Kassan 17. toimintavuotena ovat sen hallitukseen kuuluneet ylipormestari E. H. Ryd-
man hallituksen puheenjohtajana sekä jäseninä ent. veturinkuljettaja F. B. Gröndahl ja 
toimistonhoitaja S. Hiisivaara-Mörk kaupunginvaltuuston valitsemina sekä varastonhoi-
taja E. W. Angelvirta, sairaalatarkastaja S. M. Saarenheimo ja johtaja E. S. Seppälä kas-
san jäsenistön valitsemina. Gröndahl ja Angelvirta, jotka olivat eroamisvuorossa, valittiin 
uudestaan v:n 1955 alusta lukien. Hallituksen varapuheenjohtajana toimi johtaja Seppälä 
ja sihteerinä kaupunginsihteeri L. O. Johanson. Sääntöjen määräämässä kassan jäsenten 
vuosikokouksessa, joka pidettiin huhtikuun 22 päivänä, valittiin kertomusvuoden tilejä 
tarkastamaan kamreeri V. Kerkkänen ja tarkastaja V. J. Laitinen sekä varalle kamreeri 
R. R. Brandt ja opettaja S. T. Rekola. 

Kaupunki suoritti edelleenkin kassan myöntämille peruseläkkeille lisäeläkkeitä samo-
jen perusteiden mukaan kuin kaupungin ylimääräisten eläkkeiden nauttijoille. Kaupungin 
suorittamat lisäykset nousivat kertomusvuoden osalta yhteensä 51 006 318 mk:aan. 

Kaupunginvaltuusto päätti 14. 4. hyväksyä uuden leskieläke- ja kasvatusapusäännön. 
Kaupunginvaltuusto kehoitti samalla Helsingin kaupungin leski- ja orpoeläkekassaa muut-
tamaan sääntönsä siten, että siitä muodostuu suljettu kassa, johon ei hyväksytä uusia 
jäseniä. Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi, että uusi leskieläke- ja kasvatusapusääntö 
tulee sovellettavaksi siitä ajankohdasta lukien, jolloin leski- ja orpoeläkekassan sääntöjen 
muutos astuu voimaan, kuitenkin niin, ettei sitä sovelleta säännön voimaan tullessa leski-
ja orpoeläkekassan jäseninä oleviin henkilöihin ennenkuin he ovat eronneet kassasta ja kas-
san jäsenyyteen perustuva eläkeoikeus on heidän kohdaltaan lakannut olemasta voimassa. 
Eläkekassan ylimääräinen vuosikokous päätti kaupunginvaltuuston kehoituksen johdosta 
18. 6. muuttaa leski- ja orpoeläkekassan sääntöjen 3 ja 4 § tehden niihin asiaan kuuluvat 
lisäykset ja muutokset (Ks. kunn. as. kok. n:o 84). 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25. 8. sääntöjen muutokset. Eläkekassan sääntöjen 
28 §:n mukaisesti alistettiin päätös sosiaaliministeriön vahvistettavaksi. Sosiaaliministeriö 
päätti 11. 10. vahvistaa edellä mainitut muutokset leski-ja orpoeläkekassan sääntöihin, 
4 §:n 2 momentin kuitenkin vain sillä ehdolla, että kaupunki sitoutuu takaamaan edellä 
sanotussa sääntöjen kohdassa tarkoitetuille henkilöille vähintään niin suuren eläkkeen kuin 
eläkekassa olisi sääntöjensä mukaan velvollinen heille suorittamaan. Eläkekassan hallituk-
sen 21. 10. tekemästä esityksestä päätti kaupunginvaltuusto 1. 12. täydentää leski- ja 
orpoeläkkeiden uudelleen järjestämisestä tekemänsä päätöksen 3. ponnen näin kuuluvaksi: 
»että leskieläke- ja kasvatusapusääntö tulee sovellettavaksi siitä ajankohdasta lukien, 
jolloin edellisessä kohdassa tarkoitettu kassan sääntöjen muutos astuu voimaan, kuitenkin 
niin, ettei sitä sovelleta säännön voimaan tullessa leski- ja orpoeläkekassan jäseninä oleviin 
henkilöihin, ennenkuin he ovat eronneet kassasta ja kassan jäsenyyteen perustuva eläke-
oikeus on heidän kohdaltaan lakannut olemasta voimassa ja he ovat sitoutuneet luovutta-
maan Helsingin kaupungin leski- ja orpoeläkekassassa olevan rahasto-osuutensa kaupun-
gille, jolloin kaupunki sitoutuu lisäksi takaamaan heille vähintään niin suuren eläkkeen 
kuin heidän rahasto-osuutensa edellyttää. Leskieläke- ja kasvatusapusääntöä sovelletaan 
myöskin niissä tapauksissa, jolloin Helsingin kaupungin leski- ja orpoeläkekassan hallitus 
on kaupunginvaltuuston 25. 8. 1954 hyväksymän kassan sääntöjen 4 §:n 2 momentin 
perusteella todennut kassan jäsenyyteen perustuvan eläkeoikeuden lakanneen olemasta 
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voimassa. Tällöin kaupunki sitoutuu takaamaan sääntöjen edellä sanotussa kohdassa 
tarkoitetuille henkilöille vähintään niin suuren eläkkeen kuin Helsingin kaupungin leski-
ja orpoeläkekassa olisi sääntöjensä mukaan velvollinen suorittamaan, kuitenkin edellyt-
täen, että he eivät kohdista leski- ja orpoeläkekassaan mitään vaatimuksia. Kassan on 
tässä tapauksessa siirrettävä asianomainen rahasto-osuus kaupungille.» 

Kaupunginvaltuuston annettua edellä olevan sosiaaliministeriön edellyttämän sitou-
muksen on eläkekassasta muodostunut suljettu kassa 1.1. 1955, josta ajankohdasta lukien 
uutta leskieläke- ja kasvatusapusääntöä näin ollen on sovellettava. Eläkekassa saattoi 
kiertokirjeellä ko. uudet määräykset kassan kaikkien jäsenten ja eläkkeennauttijain tie-
toon sekä antoi tarpeellisia tulkintaohjeita. Eläkekassan hallitus päätti myös antaa jäsen-
ten ns. rahasto-osuuksien arvon määräämisen vakuutusmatemaatikon suoritettavaksi. 

Kassan 17. toimintavuotena liittyi kassaan 775 uutta jäsentä ja erosi siitä 52. Uuden 
leskieläke- ja kasvatusapusäännön alaisuuteen siirtyi 1. Kassan jäsenistä kuoli vuoden 
kuluessa 47. Vuoden aikana on 88 jäsentä vapautettu jäsenmaksujen suorittamisesta sään-
töjen 12 §:n 1 mom:n perusteella. 

Seuraavasta selviävät muutokset kassan jäsenistössä toimintavuoden kuluessa. 
V. 1954 myönnetyt eläkkeet 

Eläkeluokka Kuolleita Leskiä Lapsia 
I 26 23 16 
II 11 10 7 
III 5 5 1 
IV 13 12 12 
V 10 10 8 

Yhteensä 65 60 44 

Kertomusvuoden lopussa voimassaolevien eläkkeiden määrä kuukautta kohti jakaan-
tui seuraavasti: 
Eläkeluokka Leskiä Mk Lapsia Mk Yhteensä 
I 307 92 100 86 10 240 102 340 
II 104 41 600 50 6 467 48 067 
III 84 42 000 31 5 952 47 952 
IV 68 47 600 27 6 207 53 807 
V 40 36 000 26 6 540 42 540 

Yhteensä 603 259 300 220 35 406 294 706 

Eläkettä nauttivia leskiä kuoli kertomusvuonna 14 ja meni uuteen avioliittoon 2. 
Lapsieläkkeitä päättyi yhteensä 21. 

Kassan tulot ja menot olivat seuraavat: 
T u l o t Mk 
Eläkemaksuja 5 120 145 
Kaupungin osuus eläkkeisiin 2 473 795 
Korot 3 735 107 
Agio . 151 839 
Makasiini Oy:n rahasto ...: 286 822 

Yhteensä 11 767 708 
M e n o t Mk 
Kustannukset ..... 539 600 
Suoritetut eläkkeet 3 410 292 
Poistot 38 456 
Siirretty vakuutusmaksurahastoon 5 163 248 
Siirretty varmuusrahastoon 258 163 
Siirretty käyttörahastoon 2 357 949 

Yhteensä 11 767 708 


