
11· Leski- ja orpoeläkekassa 

Kassan 18. 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 varaston-
hoitaja E. W. Angelvirta, filosofian tohtori S. M. Saarenheimo ja johtaja E. S. Seppälä 
kassan jäsenistön valitsemina. Ylipormestari Rydman ja filosofian tohtori Saarenheimo, 
jotka olivat vuoden lopussa eroamisvuorossa, valittiin uudestaan v:n 1956 alusta lukien. 
Hallituksen varapuheenjohtajana toimi johtaja Seppälä kuolemaansa saakka 14. 12. 1955 
ja sihteerinä kaupunginsihteeri L. O. Johanson. Sääntöjen määräämässä kassan jäsenten 
vuosikokouksessa, joka pidettiin 26. 4. valittiin kertomusvuoden tilejä tarkastamaan kam-
reeri R. R. Brandt ja tarkastaja V. J. Laitinen sekä varalle kamreeri O. O. Vanonen 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 32 409 487 mk:aan. 

Eläkekassan hallituksen 16. 2. tekemästä esityksestä oikeutti sosiaaliministeriö 4. 4. 
kassan siirtämään asianomaiset rahasto-osuudet kaupungille 1) jäsenten erotessa kassasta 
siirtyäkseen uuden leskieläke- ja kasvatusapusäännön alaisuuteen ja sitoutuessa luovutta-
maan kassassa olevat rahasto-osuutensa kaupungille ja 2) niissä tapauksissa, jolloin kassan 
hallitus on sääntöjen 4 §:n 2 momentin perusteella todennut jäsenyyteen perustuvan eläke-
oikeuden lakanneen olemasta voimassa. 

Eläkekassan hallitus antoi myös edellä mainittujen rahasto-osuuksien vakuutusmate-
maattisen arvon määräämisen filosofian maisteri A. Meikkaan tehtäväksi. Hallitus hy-
väksyi 6. 6. hänen lausuntoonsa sisältyvät laskuperusteet käytettäviksi pohjana rahasto-
osuuksien arvoja määriteltäessä. Asian tärkeyteen nähden hallitus katsoi tarpeelliseksi 
saattaa laskelmien tulokset sosiaaliministeriön vakuutusosaston tietoon mahdollisia tar-
kistuksia varten. 

Eläkekassan hallitus hyväksyi kertomusvuoden kunkin vuosineljänneksen osalta erik-
seen rahasto-osuuksia koskevan kaupungille annetun tilityksen. Rahasto-osuuksina hy-
väksyttiin suoritettavaksi kaupungille kaikkiaan 9 285 986 mk, jakautuen tämä määrä 
seuraavasti: 

Eronneet miesjäsenet 753 kpl 3 968 567 mk 
» naisjäsenet : 19 » 29 962 » 

Maksusta vapautetut miesjäsenet 177 » 1 041 309 » 
Kuolleet jäsenet 25 » 177 296 » 
Eläkkeensaajat, joiden eläkkeiden maksaminen on lopetettu 

(291 leskieläkettä ja 74 lapsieläkettä) 4 068 852 » 
9 285 986 mk 

Kaupunginvaltuuston uuden leskieläke- ja kasvatusapusäännön hyväksymisen yhtey-
dessä annettujen täytäntöönpanomääräysten mukaan varattiin leski- ja orpoeläkekassan 
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eläkkeensaajille tilaisuus anoa uuden siännön mukaista eläkettä, sikäli kuin tämä osoit-
tautuisi eläkkeensaajille edullisemmaksi. Eläkekassan hallituksen esityksestä päätti kau-
punginvaltuusto 4. 5. tarkistaa leski- ja orpoeläkkeiden uudelleenjärjestelystä 14. 4. 1954 
tekemänsä päätöksen 4) ponnen näin kuuluvaksi: »että leskieläke- ja kasvatusapusäännön 
mukainen eläke tai kasvatusävustus myönnetään vuoden kuluessa säännön voimaan-
tulosta tehtävästä anomuksesta myös sellaisille ennen säännön voimaantuloa kuolleiden 
viranhaltijain ja työntekijäin leskille ja lapsille, jotka nauttivat eläkettä Helsingin kau-
pungin leski- ja orpoeläkekassasta, edellyttäen, että he eivät kohdista leski- ja orpoeläke-
kassaan mitään vaatimuksia, ja pidättämällä kuitenkin kaupungille kaupunginvaltuuston 
asianomaiselle ehkä myöntämän ylimääräisen eläkkeen määrän sekä soveltamalla eläk-
keen tai kasvatusavustuksen yleisiin edellytyksiin nähden sen eläkesäännön määräyksiä, 
joka oli voimassa viranhaltijan tai työntekijän kuollessa tai siirtyessä eläkkeelle. Palkka-
lautakunnan myönnettyä leskieläke- ja kasvatusapusäännön mukaisen eläkkeen on Hel-
singin kaupungin leski- ja orpoeläkekassan lopetettava kassan sääntöjen mukaan suoritet-
tavan eläkkeen maksaminen ja siirrettävä asianomainen rahasto-osuus kaupungille.» 

Kassan eläkkeensaajien tilaisuus anoa uuden leskieläke- ja kasvatusapusäännön mu-
kaista eläkettä palkkalautakurmalta päättyi 31. 12. 1955, joten lopullinen selvitys niistä 
kassan eläkkeensaajista, joiden eläkkeet siirtyvät kaupungin maksettaviksi, saatiin vasta 
v:n 1956 aikana. Kertomusvuoden aikana lopetettiin 291 leskieläkkeen ja 74 lapsieläkkeen 
maksaminen. Koska palkkalautakunta käsitteli vielä v:n 1956 aikana kertomusvuonna 
jätettyjä kassan eläkkeensaajien eläkeanomuksa, oli ilmeistä, et tä kassan tilinpäätökseen 
merkitty suoritettujen eläkkeiden määrä oli hieman liian suuri, mutta kassa tulisi luon-
nollisestikin saamaan vastaavan hyvityksen kaupungilta, jolloin kassa myös joutui suorit-
tamaan tältä osin asianomaiset rahasto-osuudet kaupungille. 

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä 1.1. 1955 lukien kaupungin viranhaltijain palkka-
luokitukseen eräitä muutoksia päätti eläkekassan vuosikokous kassan hallituksen esityk-
sen mukaisesti muuttaa kassan sääntöjen 5 §:n 1 momentin samasta ajankohdasta lukien 
näin kuuluvaksi: 

5 §. Jäsenet jaetaan heidän palkkaluokkiensa mukaan seuraaviin eläkeluokkiin: 
I luokka. Palkkaluokat 1—alle 9 

II » » 9— » 13 
II I » » 13— » 17 
IV » » 17— » 23 
V » » 23— » 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8. 6. sääntöjen muutokset ja sosiaaliministeriö vahvisti 
5. 9. ko. muutoksen. 

Toimintavuotena erosi kassasta 39 jäsentä. Uuden leskieläke- ja kasvatusapusäännön 
alaisuuteen siirty 949. Kassan jäsenistä kuoli vuoden kuluessa 50 jäsentä, joista 25 jäsenen 
jälkeen myönnettiin kassan eläke. Vuoden aikana vapautettiin 56 jäsentä jäsenmaksujen 
suorittamisesta sääntöjen 12 §:n 1 mom:n perusteella. 

Seuraavasta selviävät muutokset kassan jäsenistössä toimintavuoden kuluessa. 

Kertomusvuonna myönnetyt eläkkeet: 
Eläke kk:ssa, Eläke kk:ssa, 

Kuolleita Leskiä mk Lapsia mk 
I 7 7 2 100 31) 300 
II 10 9 3 600 4 560 
II I 4 3 1 500 2 300 
IV 4 3 2 100 2 560 

Yhteensä 25 22 9 300 11 1 720 

Kertomusvuoden alussa päättyneet eläkkeet, jotka siirtyivät leskieläke- ja kasvatus-
apusäännön alaisuuteen jakaantuivat seuraavasti: 

1 lapsen eläkettä jatkett i in sairauden takia. 
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Eläke kk:ssa, Eläke kk:ssa, 
Leskiä mk Lapsia mk 

I 136 40 800 32 3 090 
II 56 22 400 21 2 560 
II I 47 23 500 5 750 
IV 33 23 100 9 1 890 
V 19 17 100 7 1 710 

Yhteensä 291 126 900 74 10 000 

Eläkettä nauttivia leskiä kuoli kertomusvuonna 9. Lapsieläkkeitä päättyi yhteensä 24. 
Kertomusvuoden lopussa voimassaolleiden eläkkeiden määrä kuukautta kohden ja-

kaantui seuraavasti: 

I 
II 
III 
IV 
V 

Yhteensä 

Yhteensä, 
Leskiä Mk Lapsia Mk mk 

172 51 600 45 6 090 57 690 
56 22 400 27 3 694 26 094 
39 19 500 25 4 968 24 468 
37 25 900 19 4 597 30 497 
21 18 900 17 4 110 23 010 

325 138 300 133 23 459 161 759 

Kassan tulot ja menot olivat seuraavat: 
T u l o t Mk 

Eläkemaksuja 3 364 937 
Kaupungin osuus eläkkeisiin 1 411 321 
Korot 3 733 892 
Agio 19 286 
Makasiini Oy:n rahasto 286 822 
Siirretty vakuutusmaksurahastosta 5 482 493 

Yhteensä 14 298 751 
M e n o t 

Kustannukset 852 664 
Suoritetut eläkkeet 1 942 363 
Poistot 14 919 
Rahasto-osuudet, siirretty kaupungille 9 285 986 
Siirretty käyttörahastoon 2 202 819 

Yhteensä 14 298 751 


