
NÄIN TÄYTÄT ANSIOPÄIVÄRAHA-
HAKEMUKSEN

Ansiopäivärahahakemuksen täyttäminen PAMin 
verkkopalvelussa kohta kohdalta 



HAKEMUKSEN LIITTEET

Punaisella nuolella 
merkattu yleisimmin 

tarvittavat liitteet. 

Työnantajat saattavat 
toimittaa palkkatiedot 

kassalle suoraan, joka saa 
ne myös tulorekisteristä. 

Ota selvää oman 
työnantajasi käytännöstä. 

Liitteiden itse toimittaminen 
saattaa nopeuttaa 

käsittelyä.

HUOM!



SISÄÄNKIRJAUTUMINEN
https://www.pam.fi/tyottomyyskassa/verkkoasiointi.html

Siirry kohtaan “Kirjaudu työttömyyskassan verkkopalveluun” hiirellä ja “kirjaudu 
sisään” (klikkaa hiirellä).

https://www.pam.fi/tyottomyyskassa/verkkoasiointi.html


TUNNISTAUTUMINEN 

Valitse tunnistautumiseen oma 
verkkopankkisi.

Saat pankista riippuvan 
tunnistaumisvahvistuksen ja sen jälkeen 

työttömyyskassan 
tunnistautumisvahvistuksen. 

Paina “jatka” ja  “jatka palveluun”.



PÄIVÄRAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN
Klikkaa”hae päivärahaa”. 

Myös päiväraha-laskurin 
löydät oikealta 
yläkulmasta.

Avaa ansiopäivärahahakemus 
(klikkaa hiirellä). 

Vastaa esivalintakysymykseen.

Löydät myös uusimmat 
kirjeet täältä, kuten 

päätökset tai ilmoitukset 
mitä hakemuksesta 

puuttuu.

Luonnos päivittyy 
automaattisesti.



1) OMAT TIEDOT

Täytä henkilötietosi, 

* merkityt kohdat ovat pakollisia.  

Järjestelmä kertoo jos joku kohta 
on täyttämättä kun yrität  jatkaa. 

Jos olet täyttänyt tiedot jo aiemmin, pyytää 
järjestelmä vahvistamaan tilinumeron.



1) OMAT TIEDOT

Oletko maksanut jäsenmaksun 
itse vai periikö työnantaja sen 
suoraan palkasta?

Oletko kuulunut muuhun 
työttömyyskassaan 
aikaisemmin?

Onko sinulla lapsia?



2) TYÖTIEDOT 

Vastaa “kyllä” tai 
“ei” jokaiseen 
kohtaan.



3) ETUUDET

Vastaa “kyllä” tai 
“ei” jokaiseen 
kohtaan.



4) YRITTÄJYYS

Vastaa “kyllä” tai 
“ei” jokaiseen 
kohtaan.

Anna tarvittaessa 
lisätietoja.



5) TIEDOT HAKUJAKSOLTA

Jakso jolta haet 
ansiopäivärahaa (kalenteri 
kuukausi tai 4:n viikon jakso).

Valitse mitä olet pääasiassa 
ollut hakujakson aikana (vain 
yksi) ja mitä muuta olet ollut 
(voit valita useampia 
vaihtoehtoja).

Oletko saanut palkkaa 
hakuajalla? Voit myös merkitä 
lisätietoja.

Muista merkitä työnantaja/t



5) TIEDOT HAKUJAKSOLTA

Tässä kohtaa pistetään tiedot 
hakujakson osalta 
päiväkohtaisesti. Vaihtoehdot 
tulevat sen mukaan, mitä 
edellisessä kohdassa 
merkkasit tehneesi.

Tunnit 

Minuutit

Merkitse ‘työtön’, jos et ole 
ollut töissä, koulutuksessa 
yms.Et pääse eteenpäin, jos jokin kohta on täyttämättä.



6) YHTEENVETO, LIITTEET JA HAKEMUKSEN LÄHETYS

Lähettääksesi hakemuksen, paina 
‘allekirjoita ja hyväksy’.

HAKEMUKSESI ON NYT TEHTY!

Valitse itsellesi 
oikea kohta.

Tarkista, että 
tiedot ovat 
oikein!

Voit lisätä liitteet heti tai 
myöhemmin. Voit myös 
lisätä saatetekstin.Lataa tiedosto painamalla 

‘valitse tiedosto’.


