Vesannon kunta
Sivistystoimi

VAUVARAHA -HAKEMUS

Hakija
Suku- ja etunimet

Henkilötunnus

Osoite

Puhelin

Pankkiyhteys

Lapsi/lapset, joille vauvarahaa haetaan
Suku- ja etunimet

Henkilötunnus

Suku- ja etunimet

Henkilötunnus

Suku- ja etunimet

Henkilötunnus

Haen vauvarahaa ajalle ____/____201___ - ____/____201____
Liitteet

verokortti (alkuperäinen sivutulo- tai muutosverokortti)

Vauvarahaa maksetaan kuuden vuoden aikana 1000 euroa/lapsi, mikäli lapsen ja hänen huoltajansa
asuin- ja kotikunta kunkin vuoden viimeinen päivä on Vesanto.

Sitoudun ilmoittamaan välittömästi sellaisista muutoksista, joilla on vaikutusta vauvarahan
maksamiseen. Suostun tietojen tarkistamiseen asianomaisilta viranomaisilta.
Olen tietoinen, että väärin perustein maksettu vauvaraha peritään takaisin.
Toimita hakemus varhaiskasvatusjohtajalle osoitteeseen Koulutie 16, 72300 VESANTO
31.1. mennessä. Vauvaraha maksetaan helmikuun aikana.

Vesannolla ____/____ 201___

________________________________________
Hakijan allekirjoitus

SÄÄNNÖT
1. Vuodesta 2016 alkaen Vesannolla vuoden viimeisenä päivänä kirjoilla olevan kuluneena vuonna
syntyneen vauvan huoltajilla on oikeus kunnan vauvarahaan, joka on yhteensä kuusituhatta
(6.000) euroa/vauva.
2. Kunnan vauvaraha kuusituhatta (6.000) euroa maksetaan kuuden (6) vuoden aikana tuhat
(1.000) euroa/vuosi. Maksu tapahtuu kunkin vuoden viimeisen päivän henkikirjoituskunnan
mukaan ja kunnan vauvarahaan on oikeutettu, mikäli lapsen ja hänen huoltajansa asuinkunta ja
kotikunta eli henkikirjoituskunta on tuona tarkastelupäivänä Vesanto. Kunnan vauvaraha
myönnetään ja maksetaan vuosittain hakemuksesta. Esimerkiksi vuodelta 2016 kunnan
vauvaraha tuhat (1.000) euroa maksetaan vuoden 2017 alussa, kun on saatu varmennus vauvan
ja hänen huoltajansa asuinkunnasta ja henkikirjoituskunnasta vuoden 2016 viimeisen päivän
osalta. Tätä samaa periaatetta noudatetaan jokaisena vuonna maksettavan kunnan vauvarahan
osalta.
3. Kunnan vauvaraha on veronalaista tuloa, mutta se ei ole tulosidonnaista.
4. Oikeus kunnan vauvarahaan päättyy, mikäli rahaan oikeutetun asuinkunta ja henkikirjoituskunta
vaihtuu joksikin muuksi kunnaksi vaikka vähäksikin aikaa.
5. Oikeutta kunnan vauvarahaan ei saa takaisin, vaikka rahaan oikeutettu palaisi ennen kuuden (6)
vuotta täytettyään takaisin Vesannon kuntaan asukkaaksi ja henkikirjoille.
6. Mahdollisen kuntaliitoksen yhteydessä jäljellä oleva maksamaton kunnan vauvarahaosuus
maksetaan kerralla pois viimeisenä päivänä ennen kuntaliitoksen virallista tapahtumista.
7. Tuen maksamisesta päättää varhaiskasvatusjohtaja.

Lisätietoja: Varhaiskasvatusjohtaja Ritva Lyytinen, puh. 050 387 9951 tai ritva.lyytinen(at)vesanto.fi

