Mene osoitteeseen www.pam.fi/ ja etusivun oikeasta kulmasta löytyy kirjaudu palveluihin valikko. Valitse
työttömyyskassa -> Kirjaudu sisään omilla pankkitunnuksilla.
Etusivulla löytyy hae päivärahaa painike. Sama löytyy myös yläpalkin valikosta Hakemukset. Ohjelma
muistuttaa aina ennen eteenpäin menoa jos jokin kohta puuttuu, joten täyttäminen on helppoa.

Ensimmäisellä hakukerralla käytä ylintä Ansiopäivärahahakemusta joka aukeaa avaa painikkeesta. Jatkossa
voit käyttää joko muutettavaa tai ei-muutettavaa jatkohakemusta.
Täytä omat henkilötietosi kaikkiin lokeroihin.
Tähdellä merkitys ovat pakollisia. Tarkista että tilinumero on oikein!
Tiedot työttömyyttä edeltävältä ajalta.
Muista merkitä työnantaja/antajat ja vastaa kyllä/ei kaikkiin kysymyksiin.
Tiedot lapsikorotusta varten.
Vastaa kysymyksiin kyllä/ei. Jos vastaat kyllä, muista merkitä päivämäärä.
Muu yritystoiminta.
Lisää ruksit kaikkiin tarvittaviin kohtiin jos sinulla on muuta yritystoimintaa joka.

Hakemuksen teko.

Laita hakemukseen miltä ajalta haet sitä. Tiedot hakujaksolta kohtaan valitaan oma tilanne. Vastataan muiden
etuuksien kysymyksiin kyllä/ei. Paina lopuksi jatka painiketta.
Päiväkohtaiset tiedot ja hakemuksen täyttäminen.
Eteen aukeaa lista, jossa on ne päivämäärät valmiina ajalta jolta haet päivärahaa.
Merkitse jokaisen päivän kohdalle oletko lomautettu / työtön / lomalla / töissä. Töissä päivän kohdalle tulee
merkitä työvuoron pituus (esim.7,5h ->7t 30min, 7,25h -> 7t 15min jne).
Liitteet / palkkakuitin voi lähettää saman hakemuksen yhteydessä.
Jos lähetät ne heti, voit lisätä ne laittamalla ruksi kohtaan: Toimitan palkkatiedot ja muut tarvittavat liitteet
sähköisesti. Tämä avaa liitteen lataukseen valikon, josta voit valita mistä liitteestä on kyse.
Jos toimitat liitteet myöhemmin, muista ottaa hakemuksen numero talteen. Alun hakemukset sivulta löytyy
painike josta voit toimittaa liitteitä ilman hakemusta.
Kun olet saanut hakemuksen täytettyä, paina lopuksi jatka painiketta. Tämän jälkeen tarkista vielä että
hakemus on oikein ja paina: Allekirjoita ja hyväksy.
Nyt hakemus on lähtenyt ja saat vielä hakemuksen seurantanumeron jonka tarvitset jos lähetät liitteitä ilman
hakemusta.
Päätös tulee sähköisesti järjestelmään ja siitä tulee sähköposti ilmoittamaasi osoitteeseen. Hakemuksen
pääsee lukemaan kirjautumalla sisälle ja etusivulta löytyy palkista Maksut ja päätökset. Valitse päätökset.
Päätösnumeroa klikkaamalla avaat sähköisen päätöksen. Sen voi myös halutessaan tulostaa.

