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(viranomainen täyttää)
 

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ovat harkinnanvaraisia etuuksia (Laki toimeentulotuesta 7 c §, 13 
§), joita voit hakea Joutsan kunnalta, mikäli sinulla on voimassa oleva Kelan päätös perustoimeentulo-
tuesta. Mikäli sinulla ei ole voimassa olevaa päätöstä, hae ensin perustoimeentulotuki Kelasta (lisätietoja 
Kelasta tai sosiaalityöntekijältä). 
Voit täyttää hakemuksen, tulostaa ja postittaa sen sosiaalityöntekijälle osoitteeseen Joutsan kunta, Sosi-
aaliosasto, Länsitie 5, 19650 Joutsa tai toimittaa Joutsan virastotalolle. 
Valitettavasti hakemusta ei voida ottaa vastaan sähköpostin välityksellä. 

 
Minulla on voimassa oleva Kelan tekemä perustoimeentulotuen päätös: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henkilötiedot: 
 

Hakijan sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

Avio-/avopuolison sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka Hakijan puhelinnumero 

IBAN-tilinumero Puolison puhelinnumero 

 
 

Samassa taloudessa asuvien lasten nimet Henkilötunnus Yli 16-vuotiaan työ- tai opiskelupaikka 
   

   

   

   

 
 

Muiden samassa asunnossa asuvien nimet Henkilötunnus Suhde hakijaan 
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Täydentävän ja/tai ehkäisevän 
 toimeentulotuen hakemus 

Joutsan kunta www.joutsa.fi Puh. 0400 454 044 (vaihde) 
Länsitie 5 
19650 Joutsa 

Mihin tarkoitukseen haette täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea? 

Kertokaa elämäntilanteestanne ja syistä, jotka ovat johtaneet toimeentulotuen tarpeeseen 

Hakemuksessa vaadittavat liitteet: 

• pankkitiliotteet hakijan ja perheenjäsenten tileistä viimeisen kuukauden ajalta,
pyydettäessä pidemmältä ajalta

• vuokrarästitilanteissa pankkitiliotteet vuokrarästejä edeltävän kuukauden alusta
alkaen nykyhetkeen asti

• muut mahdolliset laskut ja tositteet, jotka selvittävät tilannettanne

Haluan varata ajan sosiaalityöntekijälle: kyllä en 

Kerro asia josta haluat keskustella 

Sosiaaliviranomaisella on tekninen käyttöyhteys Kelan etuusjärjestelmään sekä veroviraston verotustietoihin, joista asiak-
kaan antamia tietoja voidaan tarkistaa (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 21 § 1 mom.). 

Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan päätöksen voimassaoloaikana tiedoissa 
tapahtuneet muutokset. Virheellisten tietojen perusteella myönnetty toimeentulotuki voidaan periä takaisin ja se voi aiheut-
taa myös oikeudellisia toimenpiteitä. (Laki toimeentulotuesta 20 §) 

Paikka ja päivämäärä Hakijan allekirjoitus 

http://www.joutsa.fi/
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