
LESTIJÄRVEN KUNNAN LAPSIRAHAHAKEMUS 
 

Hakija: ____________________________________________hetu: ________________________ 

Osoite: _________________________________________________________________________ 

Puh.nro: _______________________Pankin tilinro: _____________________________________ 

Puoliso: ____________________________________________hetu: ________________________ 

 

SÄÄNNÖT 
1. Vuonna 2022 synnytyshetkellä Lestijärvellä kirjoilla olevalle lestijärveläiselle äidille syntyneelle vauvalle 

tulee oikeus lapsirahaan, joka on yhteensä kymmenentuhatta (10.000) euroa / vauva. 

2. Lapsiraha kymmenentuhatta (10.000) euroa maksetaan kymmenen (10) vuoden aikana tuhat (1.000) 

euroa / vuosi. Maksu tapahtuu vuoden viimeisen päivän henkikirjoituskunnan mukaan ja lapsirahaan on 

oikeutettu, mikäli kotikunta eli henkikirjoituskunta on tuona tarkastelupäivänä Lestijärvi. 

Vuodelta 2022 lapsiraha tuhat (1.000) euroa maksetaan vuoden 2023 alussa, kun on saatu varmennus 

vauvan henkikirjoituskunnasta 2022 vuoden viimeisen päivän osalta. Tätä samaa periaatetta noudatetaan 

jokaisena vuonna maksettavan lapsirahan osalta. 

3. Oikeus lapsirahaan päättyy, mikäli rahaan oikeutetun henkikirjoituskunta Lestijärvestä vaihtuu joksikin 

muuksi kunnaksi vaikka vähäksikin aikaa. 

4. Oikeutta lapsirahaan ei saa takaisin, vaikka rahaan oikeutettu palaisi ennen kymmenen (10) vuotta 

täytettyään takaisin Lestijärven kuntaan asukkaaksi henkikirjoille. 

5. Kuntaliitoksen yhteydessä jäljellä oleva maksamaton lapsirahaosuus maksetaan kerralla pois viimeisenä 

päivänä ennen kuntaliitoksen virallista tapahtumista. 

Lestijärven kunta on maksanut lapsirahaa 1.1.2012 alkaen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lapsen syntymäaika: ___________________________ 

LIITTEET: Syntymätodistus 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Paikka, aika ja allekirjoitus: __________________________________________________________ 



LESTIJÄRVEN KUNNAN LAPSILISÄPÄÄTÖS 
 

____________________________________:lle myönnetään lapsirahaa 1.000,- euroa vuoden 2022 

lapsilisää. 

Lestijärvi      .       . 20    § 

Niko Aihio, koulutoimenjohtaja/ rehtori/ päiväkodin johtaja 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MUUTOKSENHAKU: 
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista kunnanhallitukselle. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 

kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen 

merkittynä aikana. 

____________________________________________________________________________________ 

Tiedoksianto asianosaisille 1) 

Asianosainen 

(x) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 §) 

Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja 

     .      . 20      Niko Aihio, koulutoimenjohtaja/ rehtori/ päiväkodin johtaja 

____________________________________________________________________________________ 

Asianosainen 

( ) Luovutettu asianosaiselle 

Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus 

Lestijärvi 

____________________________________________________________________________________ 

( ) Muulla tavoin, miten 

____________________________________________________________________________________ 

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

____________________________________________________________________________________ 


