Peruspäivärahan määrän laskenta
Peruspäivärahan määrän laskurilla voit laskea peruspäivärahan suuruuden. Laskurin
antama vastaus on arvio tilanteestasi. Virallisen päätöksen peruspäivärahasta saat, kun
haet peruspäivärahan hakuohjeiden mukaisesti.
Laskurissa sinulle esitetään kysymyksiä, joihin vastaat tai valitset oikean vaihtoehdon. Jos
olet epävarma, löydät lisäohjeita kysymysrivin lopussa olevasta linkistä.
Kun laskuri antaa arvion peruspäivärahan määrästä, voit joko tulostaa vastauksesi tai
palata kysymyksiin, jos haluat muuttaa vastauksiasi. Muuttamalla vastauksiasi voit
esimerkiksi selvittää, miten työttömyysaikana saadun työtulon määrä vaikuttaa
peruspäivärahasi määrään.
Antamiasi henkilötietoja ei tallenneta Kelassa. Keräämme ainoastaan käyttömääriä ja
niihin liittyviä tietoja, joiden avulla arvioimme palvelun käyttöä ja toimivuutta.
Jotta voit käyttää laskuria, tarvitset selainohjelman, jossa on java-tuki.
Määrä lasketaan alkaen. Oletuksena näytetään kuluva päivä, jota voit tarvittaessa
muuttaa. Kirjoita päivä, josta lukien haluat laskea peruspäivärahan määrän. Päivämäärä
kirjoitetaan esim. muodossa pv.kk.vvvv.
Huollettavien alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä. Peruspäivärahaan voidaan maksaa
lapsikorotus huollettavista alle 18-vuotiaista lapsista. Lisäksi lapsikorotusta maksetaan
avopuolison/puolison lapsista, jotka asuvat kanssasi samassa taloudessa. Puoliso
tarkoittaa avio- tai avopuolisoa tai rekisteröidyn parisuhteen toista osapuolta. Avopuoliso
voi 1.3.2017 alkaen olla myös samaa sukupuolta. Lapsikorotusta maksetaan enintään
kolmesta lapsesta. Kirjoita tähän huollettavinasi olevien alle 18-vuotiaiden lasten
lukumäärä.
Työttömyysaikana saadun oman palkan tai muun työtulon määrä veroja
vähentämättä. Jos sinulla on työttömyysaikana omia palkka- tai muita työtuloja,
peruspäiväraha voidaan maksaa tietyin edellytyksin soviteltuna palkan tai muun työtulon
kanssa. Jos sinulla on palkkatuloa tai muuta tuloa (esim. palkkio, veronalainen
kulukorvaus), ansiotuloa ammatista, liikkeestä tai maatilataloudesta, kirjoita koko tulon
määrä kuukaudessa veroja vähentämättä. Voit ansaita 300 e/kk tai 279 e/4 viikossa ilman,
että se vähentää peruspäivärahasi määrää. Vähennys tehdään ohjelmallisesti.
Väliaikaisesti ajalla 1.6.2020 – 30.11.2021 sovellettavan lain mukaan voit ansaita 500 e/kk
tai 465 e/4 viikossa ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuteesi.
Omien/puolison sosiaalietuuksien määrä veroja vähentämättä. Jos sinulla on
lakisääteisiä sosiaalietuuksia, joiden määrä vähennetään peruspäivärahasta, kirjoita

vähennettävän sosiaalietuuden määrä kuukaudessa veroja vähentämättä. Jos puolisosi
saa lasten kotihoidontukea, mutta ei hoida lasta itse, tuki voidaan vähentää
peruspäivärahastasi. Kirjoita puolison saaman kotihoidontuen määrä. Muut puolison
sosiaalietuudet eivät vaikuta peruspäivärahan määrään. Lisätietoja vähennettävistä
sosiaalietuuksista löydät Kelan työttömyysturvan kotisivuilta.
Aktiiviajan korotusosa. Työllistymistä edistävän palvelun ajalta peruspäivärahaa voidaan
maksaa korotusosalla korotettuna enintään 200 päivältä, jos palvelusta on sovittu
työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Korotusosa on 4,74 e/pv.
Valitse Aktiiviajan korotusosa, jos haluat laskea peruspäivärahan korotusosalla
korotettuna.
Laske -painiketta klikkaamalla näytetään annettujen tietojen perusteella laskettu
peruspäivärahan määrä.

