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Salon kaupunki

Dnro 463/00.02.00.01/2019

Kaupunginvaltuuston kyselytunnin pöytäkirja 1/2019
Aika

4.2.2019 klo 18.08 – 18.24

Paikka

Valtuustosalo Tammi, Salon kaupungintalo

§ 1 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustokysymys Salon
kaupunginjohtajalle
Antti Olkinuoran kysymys kaupunginjohtajalle:
”Viimeisessä Salon kaupungin talousarviossa kohdassa sosiaalityön
palvelujen toimintatiedot/maahanmuuttaja-palvelujen
palveluasuminen ostopalveluna s.117 on vuodelle 2018 merkitty
1.200.000€ kulut kymmentä asiakasta kohden. Asiakasta kohden siis
120.000€, ja tuottoina samat summat.
Onko niin, että 10 maahanmuuttaja-asiakkaan yksistään
palveluasumisen kulut ovat olleet 120.000 euroa per asiakas, jotka
valtio on sitten kaupungille korvannut, vai miten nuo luvut on Salon
kaupungin talousarviossa ymmärrettävissä?
Kuten tiedetään, valtio korvaa turvapaikanhakijan kulut kolmelta
ensimmäiseltä vuodelta ja sen jälkeen vastuu siirtyy
asuinpaikkakunnalle. Mikä on tässä asiassa Salon tilanne tällä
hetkellä?
Tätä asiaa on kysytty syksyn aikana budjettikokousta edeltäneissä
kokouksissa, mutta siihen ei ole saatu vastausta.
Salossa 23.tammikuuta 2019
Perussuomalaisten valtuustoryhmä”
Kaupunginjohtajan vastaus:
Salon kaupunki teki vuonna 2016 ELY -keskuksen hyväksymän
sopimuksen Kalliolan Kannatusyhdistyksen kanssa
maahanmuuttajanuoren tuetun asumisen palveluista ja ohjauksesta
(1.9.2016 alkaen) sekä perheryhmäkodin toiminnasta 1.10.2016
alkaen. Perheryhmäkoti perustettiin alaikäisille, ilman huoltajaa
saapuneille lapsille, joille on myönnetty oleskelulupa. Tuettu
asuminen kohdistettiin oleskeluluvan saaneisiin, ilman huoltajaa
saapuneisiin 16-18-vuotiaisiin nuoriin. Perheryhmäkotitoiminta on
loppunut 31.10.2018 ELY:n päätöksellä ja kaupunki on irtisanonut
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sopimuksen päättymään 31.10.2018. ELY keskus korvasi sopimuksen
perusteella Salon kaupungille ryhmäkodista aiheutuneet todelliset
kustannukset täysimäärisenä. Tuetun asumisen osalta kustannukset
korvataan valtion taholta kotouttamista edistävän lain (1386/2010)
49§:n 1 mom. 3-kohdan perusteella.
Perheryhmäkodin vuorokausihinnaksi vahvistettiin 239
euroa/vrk/lapsi ja tuetun asumisen kuukausihinnaksi 995
euroa/kk/nuori. Näiden perusteella talousarviovalmistelu on tehty.
Perheryhmäkodin lapsen hoitovuoden kustannus on siis ollut noin 87
000 euroa. Vuoden 2017 talousarviota tehtäessä perheryhmäkodin ja
tuetun asumisen yhteiskustannukseksi arvioitiin 1,6 miljoonaa euroa
(1,2 miljoonaa + 0,4 miljoonaa). Tilinpäätöksessä 2017
kustannukset eivät olleet loppujen lopuksi niin suuret, vaan
molemmat yhteensä vähän yli 1,2 miljoonaa. Vuoden 2017 aikana
perheryhmäkodissa oli 13 alaikäistä ja vuoden lopussa kymmenen.
Vuoden 2018 talousarvioon varattiin perheryhmäkodin ja tuetun
asumisen palveluihin yhteensä 1,2 miljoonaa arvioituna siten, että
tuettuun asumiseen tarvitaan 400 000 euroa ja perheryhmäkotiin
800 000 euroa. Toteuma vuodelta 2018 näyttää olevan hieman yli
300 000 euroa tuetun asumisen osalta ja noin 560 000 euroa
perheryhmäkodin osalta.
Talousarviokirjan sivulla 117 toimintatietokortissa on
palveluasuminen ostopalveluna kohdassa vain perheryhmäkodin
asiakasmäärä vuoden lopussa. Vuoden aikana asiakkaita on ollut
useampi ja tukiasumisen asiakkaat eivät ole tässä kohdassa, vaikka
heidän tukiasumisensa kustannukset sisältyvät myös vuodelle 2018
varattuun 1,2 miljoonaan euroon.
Vuonna 2019 tukiasumisessa tullee olemaan noin 25 nuorta, joiden
kustannukset ovat noin 300 000 euroa.
Eeva Purhonen
Sosiaalipalveluiden johtaja”
§ 2 Mikko Lundénin valtuustokysymys kaupunginjohtajalle Lounais-Suomen
Jätehuoltoyhtiöstä irtaantumisesta
Mikko Lundénin kysymys kaupunginjohtajalle:
”Mitä Salon kaupungin pitää tehdä ja mitä se maksaisi Salon
kaupungille, jos/kun haluisimme erota lounais-Suomen jätehuolto
osakeyhtiöstä? ”
Kaupunginjohtajan vastaus:
Mahdolliset toimenpiteet ja aiheutuvat kustannukset, jos Salon
kaupunki päättäisi irtautua Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:stä
(jäljempänä ”yhtiö”)
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Kaupunginlakimies Antti Mäkelä 4.2.2019
Tarvittavat toimenpiteet ja aiheutuvien kustannusten
perusteet
Kunnilla on jätelain 4 luvusta ilmenevät velvollisuudet järjestää
jätehuolto alueellaan. Jätehuollon järjestämiseksi on perustettu
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n toiminta-alueelle kuntalain 52
§:ssä tarkoitettu kuntien yhteinen toimielin, Lounais-Suomen
jätehuoltolautakunta. Uudelleenjärjestelyn myötä Salon kaupungin
olisi perustettava jätehuollon järjestelyjä koskevaksi
päätöksentekoelimeksi uusi toimielin.
Yhtiön kautta on nykyisin järjestetty kiinteistöjen jätehuolto, jätteen
vastaanotto ja jäteneuvonta. Järjestelyn kokonaiskustannusten
vaikutusta verrattuna nykyiseen tilanteeseen on mahdotonta arvioida
tarkasti laajempaa valmistelua suorittamatta.
Salon kaupungin pitäisi aluksi tehdä päätös jätehuollon
järjestelmästä, eli valita jätelain mukainen toimintamalli.
Jätteenkuljetuksen tekisivät todennäköisesti kilpailutetut
sopimusautoilijat. Jätteenkäsittely pitäisi ostaa joko Lounais-Suomen
Jätehuolto Oy:ltä tai esimerkiksi pääkaupunkiseudun toimijalta. On
todennäköistä, että kyseiset kustannukset siirtyisivät jätetaksoihin ja
palvelun loppukäyttäjille.
Salon kaupungin pitäisi perustaa päätöksentekoelimeksi lautakunta,
josta aiheutuvat kustannukset lienevät 30 000 euroa vuodessa.
Asioiden valmisteluun jätehuoltolautakuntaan tarvitaan
kaupunginhallintoon jätehuoltoasiamies, jonka palkkakustannuksina
voidaan pitää 70 000 euroa vuodessa.
Hyötyjätepisteet, eli Rinki-yhteistyö olisi sovittava uudelleen.
Kyseinen palvelu kuuluu materiaalin tuottajien vastuulle.
Jäteneuvontaa antaa nykyisin yhtiö, jolloin myös neuvonnan
antaminen olisi organisoitava uudelleen. Neuvonnan antaminen
vaatinee kevyen lisäresurssin.
Salon kaupunki omistaa 20,21 % yhtiön osakkeista, eli 10 560
kappaletta osakkeita. Osakemäärä on sellainen, ettei siihen sovelleta
osakeyhtiölain vähemmistönsuojasäännöksiä. Osakkeet olisi myytävä
edelleen. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on osakkeita koskeva
lunastuslauseke ja suostumuslauseke. Lunastuslausekkeesta on
sovittu osakassopimuksessa, ettei sitä normaalitilanteessa käytetä,
vaan osakkeiden luovutuksen tulee tapahtua vapaaehtoisena
luovutuksena. Lunastusmahdollisuus koskee osakassopimuksen
sopimusrikkomustilanteita. Yhtiön hallituksen on kuitenkin annettava
suostumuksensa osakkeiden luovutukseen ja luovutuksensaajan on
sitouduttava osakassopimuksen ehtoihin.
Osakkaalla on oikeus luovuttaa omistamansa osakkeet kunnalle tai
siihen verrattavalle yhteisölle.
Osakkeiden arvonmääritykseen on esitetty perusteita yhtiön
osakassopimuksessa ja lopullisesti asian voi ratkaista osakkaiden
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sopima KHT-tilintarkastaja. Luovutushinta jää näin ollen myöhemmin
arvioitavaksi asiaksi.
Osakkeen käyvän arvon määritystä ei ole tehty, mutta yhtiön arvo
on tilinpäätöksen tietojen perusteella arvioni mukaan 15-20
miljoonaa euroa.
Osakkaana ollessaan Salon kaupungilla on velvollisuus noudattaa
osakassopimuksen määräyksiä vähintään 200 000 euron
sopimussakon seuraamusuhalla.
Pertti Vallitun lisäkysymys:
Näyttääkö siltä, että esim. muovin kierrätyksessä ollaan pääsemässä
vauhtiin uusien tulossa olevien järjestelyjen kautta, jotta saadaan
kierrätettyä materiaalia jatkossa enemmän?
Kaupunginjohtajan vastaus:
Syntypaikkalajittelu muovi mukaan lukien on keskeinen strategia
jätehuollon toiminnassa. Muovin kierrätykseen liittyvää
kehitystoimintaa tehdään Salossa hyvin aktiivisesti.

Juhani Nummentalo
Puheenjohtaja

Irma Nieminen
Pöytäkirjanpitäjä

