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Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.12.2011 tehnyt päätöksen sosiaalisen luototuksen käyttöönotosta ja päättänyt luottopääomaksi 100 000
euroa.
Sosiaalinen luototus kohdennetaan Salossa vakinaisesti asuville pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muulla
tavoin kohtuuehtoista luottoa ja luotolla voidaan realistisesti ja pitkäjänteisesti edistää asiakkaiden itsenäistä selviytymistä.
Sosiaalisen luoton hakeminen edellyttää taloudellisen tilanteen kokonaisarviointia. Kokonaisarviointi sisältää kotitalouden tulojen ja menojen määrittämisen ja niiden perusteella tehtävän maksukyvyn arvioinnin. Maksukykyä arvioitaessa välttämättömänä elinkustannuksena käytetään velkajärjestelynormia (v. 2012 yksin asuva 513 €). Oikeusministeriö vahvistaa normin vuosittain. Luotto myönnetään, jos hakijalla on riittävästi maksukykyä
luoton lyhentämiseen.
Hakijan aikaisempien velkojen tulee olla alle 10 000 euroa. Velkojen ulosottoperintä ei ole este luoton saannille.
Sosiaalista luottoa voidaan myöntää esim.:
· kotiin liittyviin hankintoihin
· terveydenhuoltomenoihin
· aikaisempien velkojen takaisinmaksuun
· takuuvuokraan
· vuokra- ja osamaksurästeihin
Sosiaalista luottoa ei myönnetä,
·
jos hakijan maksukyky on liian pieni haetun luoton maksamiseksi
·
jos hakijan maksukyky on liian suuri, eikä hakijaa voida pitää pienituloisena esim. yksinäisen hakijan maksuvara on yli 350 €/kk ja perheillä
yli 500 €/kk
·
jos hakijalla on varallisuutta ja realisoimalla omaisuuttaan velat saadaan maksettua (omaa autoa tai asuntoa ei sisällytetä realisoitaviin)
·
jos hakija pystyy kohtuuajassa säästämään tarvitsemansa euromäärän
·
velkajärjestelyssä olevalle hakijalle, hakija velkaantuisi lisää ilman velkojien suostumusta
·
hakijalle jäisi sosiaalisen luoton myöntämisestä huolimatta järjestelemättömiä velkoja tai luottoja
·
henkilölle joka ei sitoudu tai kieltäytyy sosiaalisen luototuksen selvitysprosessiin kuuluvista toimenpiteistä
Luoton määrä ja takaisinmaksu
Luoton enimmäismäärä on 5 000 euroa ja laina-aika enintään 5 vuotta.
Pienin myönnettävä luotto on 250 euroa. Luotosta peritään 12 kuukauden
euribor-viitekorko ilman asiakaskohtaista marginaalia. Sosiaalisesta luotosta ei peritä muita kuluja.

Luotto maksetaan takaisin kuukausittain. Luoton takaisin maksun laiminlyönti tai sopimusrikkomus johtaa luoton irtisanomiseen ja perintään.
Takaisinmaksuehdot sovitaan yksilöllisesti luotonsaajan kanssa hänen todellisen maksukykynsä mukaan. Kuukausittainen takaisinmaksuerä on vähintään 20 euroa.
Sosiaalisen luoton palvelutarpeen arviointi tehdään sosiaalitoimen taloustoimistossa.
Päätöksen luotonannosta tekee sosiaalitoimen talouspäällikkö.
Sosiaalisesta luotosta tehdään kirjallinen sopimus, josta luotonsaajalle annetaan oma kappale. Sopimuksessa määritellään:
1) luoton käyttötarkoitus
2) luoton määrä
3) luoton korko
4) luoton takaisinmaksuerien suuruus ja eräpäivät sekä muut takaisinmaksuehdot
Salon kaupunki varaa sosiaalisen luoton luottopääomaksi 100 000 euroa.
Luottopääoma ei ole sidottu vuotuiseen budjetointiin. Uusia luottoja voidaan myöntää luottopääoman puitteissa. Jos luottopääoman uloslainaus
täyttyy, voidaan uusia luottoja myöntää sen mukaan miten luottoja maksetaan takaisin. Luoton takaisinmaksusta tehdään suoraveloitussopimus.
Toimialajohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy edellä mainitut ohjeet sosiaalisen
luototuksen myöntämisperusteiksi ja delegoi päätösvallan asiassa sosiaalitoimen talouspäällikölle. Talouspäällikkö toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisena viranhaltijana tehdessään sosiaaliseen luototukseen liittyviä
tehtäviä.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

