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Toimeentulotuen perusosa 2017 

Toimeentulotukilain 9 a §:n mukaan toimeentulotuen perusosan määriä tarkistetaan vuosittain kansaneläke-

indeksin perusteella. Eduskunnan käsiteltävänä olevan hallituksen lakiesityksen (HE 149/2016 vp) mukaises-

ti kansaneläkeindeksi jäädytettäisiin pysyvästä lainsäädännöstä poiketen vuoden 2016 tasolle ja tämän lisäksi 

kansaneläkeindeksi alennettaisiin 0,85 prosentilla. Lakiesitykseen sisältyy myös ehdotus toimeentulotuesta 

annetun lain muuttamisesta, jonka mukaan tuen perusosan määrän korottamisella turvataan se, että perusosan 

taso nousee pysyvän lainsäädännön määräämän tasokorotuksen mukaisesti. Ehdotetuilla muutoksilla pan-

naan toimeen valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2017-2020. 

Toimeentulotukilaissa tarkoitettu tuen perusosa kattaa lain 7 a §:ssä mainitut tavanomaiset ja välttämättömät 

toimeentuloon liittyvät menot. Toimeentulotukilain 9 §:ssä on säädetty yksin asuvan aikuisen henkilön ja 

yksinhuoltajan perusosan määrästä kuukautta kohden. Muiden kotitalouteen kuuluvien henkilöiden ja ala-

ikäisten lasten perusosat on vahvistettu prosentteina aikuisen henkilön perusosasta. 

Toimeentulotuen perusosan määriä tarkistetaan siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa säädetään. 

Toimeentulotukilain 9 §:ssä vahvistettu tuen perusosan määrä 448,89 euroa kuukaudessa vastaa sitä kansan-

eläkeindeksi pistelukua, jonka mukaan vuoden 2011 tammikuussa maksettavina olleiden kansaneläkkeiden 

suuruus on laskettu. Tuen perusosan määrää tarkistetaan kunkin vuoden alussa samassa suhteessa kuin kan-

saneläkeindeksin pisteluku on muuttunut siitä pisteluvusta, jonka mukaisena toimeentulotuen perusosa on 

määritelty laissa. Vuonna 2016 yksin asuvan aikuisen saama toimeentulotuen kansaneläkeindeksillä tarkistet-

tu perusosan määrä on 485,50 euroa. 

Valtioneuvoston Julkisen talouden suunnitelmaan sisältyvä 0,85 prosentin suuruinen vähennys ei koske toi-

meentulotukea. Hallituksen edellä mainitussa lakiesityksessä ehdotetaan tämän vuoksi perusosan tasoa koro-

tettavaksi vuonna 2017 ehdotettu indeksitarkistus huomioiden 0,5 prosentilla. Yksin asuvan aikuisen 

lain  9  §:ssä säädetty perusosa nousisi 448,89 eurosta 455,00 euroon. Muutoksen toteuttaminen korottamalla 

laissa säädettyä perusosan määrää on tarpeen, jotta tarkistaminen olisi myös jatkossa mahdollista yhtä kan-

saneläkeindeksin pistelukua käyttämällä. Vuonna 2017 indeksillä tarkistettu yksin asuvan aikuisen henkilön 

saaman perusosan määrä olisi siten 487,89 euroa. 

Perusosien euromäärät ovat vuonna 2017 seuraavan taulukon mukaiset edellyttäen, että Eduskunta hyväksyy 

hallituksen esityksen ja Tasavallan Presidentti sen vahvistaa. 

Kansaneläkelaitos soveltaa kaikissa kunnissa samoja toimeentulotuen perusosien euromääriä. Yksin asuvan 

henkilön saaman perusosan määrä on 1.1.2017 lähtien 487,89 euroa kuukaudessa. Yksinhuoltajalle korotet-

tuna maksettavan perusosan määrä on 536,68 euroa. 
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Toimeentulotuen perusosien määrät 1.1.2017 lähtien 

Tuen saaja Euroa/kk Euroa/pv 
1)

 

Yksin asuva 
2)

 487,89 16,26 

Yksinhuoltaja 536,68 17,89 

Muu 18 vuotta täyttänyt ja 

Avio- ja avopuolisot kumpikin 414,71 13,82 

Vanhempansa tai vanhempiensa luona asuva 

18 vuotta täyttänyt henkilö 356,16 11,87 

10-17-vuotias lapsi 

10-17-vuotias 1. lapsi 341,52 11,38 

10-17-vuotias 2. lapsi 317,13 10,57 

10-17-vuotias 3. lapsi jne 292,73 9,76 

Alle 10-vuotias lapsi 

Alle 10-vuotias 1. lapsi 307,37 10,25 

Alle 10-vuotias 2. lapsi 282,98 9,43 

Alle 10-vuotias 3. lapsi jne 258,58 8,62 

 
1) Kun toimeentulotukea myönnetään lyhyemmäksi ajaksi kuin kuukaudeksi (toimeentulotukilaki 15 §), toimeentu-

lotuen perusosan määrä päivää kohti on laskettu jakamalla kuukausimäärä kolmellakymmenellä  

2) Sekä yhdessä 18 vuotta täyttäneen lapsensa kanssa asuva vanhempi, joka ei ole avioliitossa tai elä toimeentulotuki-

lain 3 § 1 momentin mukaisissa avioliitonomaisissa olosuhteissa (toimeentulotukilaki 9 §)  

Sosiaali- ja terveysministeriön käyttämät perusosien laskentaperiaatteet on esitelty STM Kuntainfossa 

8/2013 (26.11.2013). 

Lisätietoja 

Ylitarkastaja Jaakko Ellisaari, etunimi.sukunimi@stm.fi 

Neuvotteleva virkamies Sanna Pekkarinen, etunimi.sukunimi@stm.fi 
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