K a u n i a i n e n Kv & Kh
G r a n k u l l a Stf &
ERIÄVÄ MIELIPIDE 13.6.2016 ASIA NRO 6
Esitin Kauniaisten perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta, että
1. Ensisijaisesti :
- Esitys tulee hylätä sekä kaupunginvaltuuston tulee päättää
seuraavan vastauksen ELY-keskukselle:
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, että

aupun i an aa.

Kauniaisten kaupunki on sitoutunut ottamaan 10 kiintiöpakolaista kaupunginvaltuuston vuonna
2013 tekemän päätöksen mukaisesti . Kaupungin toiminta on suunniteltu ELY-keskuksen kanssa
tehdyn sopimuksen mukaiseen pakolaisten vastaanottoon ja heidän kotouttamiseensa
. Kauniaisilla ei
ole resurssivarausta lisävelvoitteiden täyttämiseen. Lisäksi Kauniaisten kaupungin asuntotilanne on
joita kuntapaikkojen
tällä he #kellä huono eikä Kauniaisten kaupungilla ole vapaita asuntoja
tarjoaminen edellyttäisi. Lisäksi :Kauniaisten kaupungin taloudellinen tilanne ja näkymät
on käynnistetty talouden
lähitulevaisuudelle ovat heikentyneet, jonka vuoksi kaupungissa
tasapainottamisoh j elmatyö.
2. Toissijaisesti:
yhdenvertaisesti
- Ponsi : erillissopimuksella kuntaan sijoitettuja asunnonhakijoita tulee kohdella
muiden asunnonhakijoiden kanssa eikä heitä tule asettaa etusijalle asuntoja jaettaessa
Perustelut
1. ELY-keskuksen kanssa ci tule sopia uusien kuntapaikkojen järjestämisestä..Kauniaisissa on vounassa sopimus
vuodelta 201.3, jonka mukaan Kaunaisiin tulee tänä vuonna 10 pakolaista.
Monessa kunnassa on vähennetty erikseen. sopimuksella otettavat pakolaiset esim. #lanko ja Nurmijärvi. ja
joissakin kunnissa ei oteta yhtään nykyisen sopimuksen. lisäksi esim. Kerava
http://www.keski-uusimaa.f/artikkeli/3 77878-kerava-torjuu-pakolaisten-maaran-huiman-lisayksen-emmepystyisi-nykyisilla

Kauniaisissa on korostettu talouden tasapainotusta ja vaadittu. säästöjä. Kuitenkin tässä tilanteessa ottaisimme
lisää pakolaisia ja lisäisimme vapaaehtoisesti kustannuksia, samalla kun heikennämme omia palvelui amme.
'T'ämä oti väärin nykyisiä kaupungin veronmaksajia kohtaan
Kauniaisten tarkashislautakunnan arviointikertomuksen yhteenvedon mukaan "Taloudellisen tilanteen
heikentyessä ja käyttötalouden tasapainottamiseksi on tarve arvioida nykyinen palvelutoiminta, mitä tuotetaan
ja mihin hintaan, sekä verrattava palvelutoimintaamulhin kuntiin ja lakisääteiseen minimitasoon.
On erikoista, että heikentäisimme ktmtalaisten omia palvelu a jopa lakisääteiseen minimitasoon., kun samalla

vuodessa ei kata siitä. kunnalle aiheutuvia kustannuksia. Pakolaisten kustannus
on moninkertainen siitä saataviaan korvaukseen nähden. Pakolaisista aiheutuva kustannus ei ole edes
kaupungin tiedoissa eikä siten myöskään valtuuston arvioitavissa. On erikoista, että lisäisimme kustannuksia
ilman minkäänlaista tietoa kustannusten määrästä. Missä muussa. asiassa näin menettelisimme?
2. Asunnonhakijoita tulee kohdella yhdenvertaisesti muiden asunnonhakijoiden kanssa. Pakolaisia ei tule asettaa.
etusijalle asuntoja jaettaessa. Kiintöpaikat täytetään vasta kun tämän periaatteen mukaiset asunnot on
saatavilla. Hakijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta on päätetty mm. Hyvinkäällä

perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskomlon, vakaumuksen, mielipiteen,
terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Kauniaisten kaupungilla ei ole vapaita vuokra-asuntoja ja asuntojonossa on tällä hetkellä kaupungilta saadun
tiedon mukaan 97 ruokakuntaa perhettä. Ei voida pitää oikeudenmukaisena tilannetta, jossa muut henkilöt
asetettaisiin etusijalle kuntalaisia nähden. Asuntojonossa ei saa. olla ohitLiskaistoja
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