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1. Johdanto 
Tämä opas on tarkoitettu työnantajien henkilöstöeduista 
ja talousasioista vastaaville henkilöille. Oppaassa käsitel-
lään niitä henkilöstö- ja luontoisetuja, joiden hankinta 
perustuu henkilöstölle jaettaviin maksuvälineisiin (koh-
dennettu maksuväline). Kerromme toimialan viimeisim-
mät trendit ja kuinka muuttuneet työskentelytavat ovat 
vaikuttaneet työnantajien tarjoamiin etuihin, etujen käyt-
töpaikkojen muutoksiin sekä miten työntekijöiden etujen 
käyttö ja tarpeet ovat muuttuneet.    

Markkinoilla on useita eri tapoja järjestää henkilöstöedut. 
Työnantajat tekevät usein laskutussopimuksia suoraan 
työnantajan ja palveluntuottajan välillä, vaikkakin se on 
työnantajille hallinnollisesti raskain tapa etujen järjestä-
miseen erityisesti ravintoedun osalta. Suorat sopimukset 
perustuvat aikaan, jolloin henkilöstöetujen maksuväli-
neinä oli vain prepaid-seteleitä. Sopimuksilla on pyritty 
kohdentamaan edut vain oman henkilöstön käyttöön 
työnantajan toivomaan palveluun, ilman prepaid-maksu-
tapojen haasteita. 

Kaikki perinteiset tavat järjestää kyseiset henkilöstöedut 
ovat jäykkiä ja usein tarkoitettu vain yhden edun hallin-
nointiin.

Lounas Liikunta

Kulttuuri Hyvinvointi

Nyt on ennustettu, että prepaid-setelit ja -maksukor-
tit häviävät markkinoilta nopeasti kaikkien toimijoiden 
mobiilimaksuvälineiden myötä. Työnantajat ovat oppi-
neet vaatimaan monipuolisia, helppoja ja kustannuste-
hokkaita ratkaisuja. Työnantajien antamien palautteiden 
perusteella suurin muutos tulee olemaan se, että pre-
paid-maksuvälineistä halutaan kokonaan eroon, myös 
niihin perustuvista mobiilimaksuvälineistä. Näistä eri 
maksutapojen eroista lisää sivuilla 5-7.

3



4

2. Miksi henkilöstöetuja 
kannattaa tarjota? 

Kohdennettu 
maksuväline 
Työnantaja voi tarjota luontois- ja 
henkilökuntaetuja työntekijöiden 
käyttöön kohdennetulla maksuväli-
neellä. Kohdennetulla maksuvälineellä 
tarkoitetaan maksuvälinettä, jonka 
käyttö on rajoitettu ainoastaan ennal-
ta määrättyihin käyttökohteisiin.

Henkilöstöetujen tärkeimpänä tehtävänä pidetään henkilöstön hyvinvoinnin edistämistä. Useis-
sa suomalaisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että henkilöstön hyvinvointiin sijoi-
tettu euro saadaan moninkertaisesti takaisin vähentyneinä poissaoloina sekä työn tuottavuuden 
kasvuna. Monet työnantajat pitävät myös tärkeänä henkilöstöetujen työnantajamielikuvaa edis-
tävää vaikutusta ja korkeampaa työtyytyväisyyttä. Monipuolisia ja kiinnostavia henkilöstöetuja 
voidaan hyödyntää myös rekrytointitilanteissa erityisesti toimialoilla, joilla parhaista työntekijöis-
tä on kova kilpailu.  
 
HR-päättäjillä on erittäin hyvä käsitys henkilöstöetujen tarpeellisuudesta ja näiden pehmeiden 
arvojen toimivuudesta.
 
HR-päättäjät tietävät myös, että pehmeät arvot muuttuvat kovaksi taloudelliseksi tuloksi hyvällä 
johtamisella. Siksi on tärkeää, että työnantajan talouspuolen päättäjät ovat mukana mahdolli-
simman aikaisessa vaiheessa eduista päätettäessä. Tällöin organisaation kaikki päättäjät tietä-
vät, että kysymys ei ole pelkästään henkilöstöhallinnon kuluerästä. Katso Eazybreakin tarjoamat 
ratkaisut sivulta 22. 
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Erilaisten kohdennettujen 
maksuvälineiden periaatteet
Eazybreakin tilastojen mukaan annetuista eduista jää vuosittain käyttämättä jopa kymmeniä 
prosentteja. Jos työnantaja tarjoaa edut ennakkoon maksettavilla prepaid-maksuvälineillä, tämä 
osuus jää maksuvälineen julkaisijan käyttöön – eli työnantajalle syntyy hävikkiä. Kuitenkin kun 
asiaa kysyttiin työnantajilta, käytännössä kaikki haluaisivat maksaa vain etujen todellisesta käy-
töstä. Todelliseen käyttöön perustuvassa maksuvälineessä vastaavaa hävikkiä ei synny. 

Henkilöstöetujen maksuvälineet voidaan siis jakaa kustannusten muodostumisen mukaan 
kahteen luokkaan: ennakkoon maksettaviin ja toteutuneeseen käyttöön perustuviin maksuväli-
neisiin. 

Ennakkoon maksettavat eli ns. prepaid-maksuvälineet:

Henkilöstölle tarjottavan edun arvo maksetaan tilaushetkellä kokonaisuudessaan.

Prepaid-maksuvälineitä ovat tyypillisesti setelit sekä maksukortit ja niiden oheen liitetyt 
mobiilisovellukset.

Jos prepaid-maksuväline on maksukortti tai siihen perustuva mobiilisovellus, osa- 
ja määräaikaisten työntekijöiden saldojen määrittely ja ylläpito tehdään manuaalisesti.

Etuuden latausten voimassaoloaika on aina pidempi kuin kalenterivuosi, esimerkiksi 
15-24 kk. Etujen lopullisia kustannuksia on siksi mahdotonta budjetoida.

Jos kysymyksessä on ravintoedun maksuväline, jokaisen työntekijän lounassaldoja 
on Verohallinnon päätöksen mukaan seurattava ja täsmäytettävä vuosittain.

Jokaiseen edun (kuukausi)lataukseen liittyy pitkien voimassaoloaikojen takia suuri
määrä hallinnointia.

Haasteena on se, että jokainen kuukausilataus on itsenäisesti voimassa esimerkiksi 
24 kk. Tällöin vuodessa syntyy jokaiselle työntekijälle 12 erillistä 24 kk voimassaoloai-
kaa, jotka työnantajan pitää täsmäyttää vuosittain. Katso lisää sivuilta 16-17.  
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#Kustannusesimerkki: 
Prepaid-maksuväline investointina

Työnantaja työllistää 100 työntekijää, joista 80 ilmoittautuu edunsaajaksi. Jokaiselle heistä 
ladataan 1. tammikuuta maksukorttiin 400 €, joten työnantaja maksaa tälle vuodelle edusta 
yhteensä 32 000 €. Samalle kortille ladataan seuraavan vuoden 1. tammikuuta uudet 400 €. 
Lopputulos on, että toisen vuoden jälkeen työnantaja on maksanut maksukorteille etuutta 160 
työntekijän edestä eli 64 000 €. Tämän summan käytön aikataulusta ei ole mitään tietoa.

Koska työnantajien hyvinvointipanostukset ovat vuosittaisia, tärkein kysymys maksuväli-
nettä valittaessa on: haluammeko maksaa jo nyt ennakkoon etuja, jotka käytetään mah-
dollisesti vasta ensi vuonna? 

Prepaid-maksuvälineen lopullinen kustannus voi olla jopa kymmeniä prosentteja
korkeampi kuin etujen tarjoamisen todellinen investointitarve. 

Työntekijän itse maksama omavastuuosuus voi myös erääntyä, jolloin myös työntekijälle 
syntyy hävikkiä. Ravintoedussa se on 75 %, muissa eduissa työnantajan päättämän vapaa-
valintaisen omavastuuosuuden prosentin mukaan.

Työnantajan maksaessa edun arvon jo tilaushetkellä, edunsaajalla voi olla usean vuoden 
ennakkoon maksetut edut käyttämättöminä. Tilaushetkellä ei voida tietää, mikä osuus 
edusta pitää jaksottaa edelliselle, kuluvalle ja seuraavalle vuodelle. 

Esimerkki ravintoedusta: kun työntekijä vaihtaa työpaikkaa tai työsuhde päättyy, 
maksukortin toimittaja antaa tyypillisesti työsuhteen päättymisen jälkeen vain kuu-
kauden aikaa käyttää vuosien aikana kertyneet käyttämättömät rahavarat.

Erityisesti nyt epidemian aikana etäpäiviltä voi kertyä käyttämättömiä latauksia jopa 
tuhansien eurojen edestä.

Todennäköisesti monelta työsuhteen päättäneeltä jää merkittävä summa ravintoetua 
käyttämättä, koska sitä on mahdoton käyttää täysin loppuun ennen saldon nollaa-
mista. 
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Toteutuneeseen käyttöön perustuva maksuväline

#Kustannusesimerkki:
Todelliseen käyttöön perustuva maksuväline

Työnantaja työllistää 100 työntekijää, joista 80 ilmoittautuu edunsaajaksi. Jokaiselle työnte-
kijälle annetaan 1. tammikuuta 400 € käyttölimiitti, eli yhteensä 32 000 €. Työnantajalta las-
kutetaan yhden kuukauden käyttöarvo eli noin 2 700 €. Maksuväline seuraa edun käyttöä ja 
laskuttaa tarvittavan käyttöarvon ennakkoon noin kerran kuukaudessa. Työnantaja maksaa siis 
edusta toteutuneen käytön mukaan kuukausittain.  

Vuoden lopussa huomataan, että todellinen käyttö ja ennakkolaskutus ovat vastanneet 50 
työntekijän saldon arvoa. Etua on käytetty vuoden aikana yhteensä 20 000 € edestä. Näin 
työnantaja on maksanut vuodessa 12 000 € käyttölimiitin arvoa vähemmän, ja rahaa on sitou-
tunut maksuvälineeseen enintään 8 000 € kerrallaan.  

Sama toistuu seuraavana vuonna, jolloin yritys on yhteensä maksanut todellisen käytön mu-
kaan 40 000 € eduista, joiden arvo oli 64 000 €. 

Lopputulos:
Etusaldoa on kulunut 37,5 % vähemmän kuin prepaid-maksuvälineessä. 

Etuuden voimassaoloaika, edun käyttö ja kustannukset on kohdennettu aina tietylle 
verovuodelle. Tämä mahdollistaa tarkan budjetoinnin ja toteutuneiden kulujen seurannan. 

Vuoden vaihtuessa käyttämätön etusaldo hyvitetään vuoden ensimmäisessä etusaldojen 
latauksessa. Myöskään työntekijälle ei synny hävikkiä, eli työntekijän osuus säilyy aina työn-
tekijän käytössä. 

Työntekijä pitää vuosittaisella edulla huolta hyvinvoinnistaan tänä vuonna,
ei vasta ensi vuonna. 

Etujen ylläpito on automatisoitu ja käyttöön liittyvät tilastot ja raportit ovat reaaliaikaisia, 
joten etujen seuranta on yksinkertaista. 

Osa- ja määräaikaisten työntekijöiden etujen hallinnointi vaatii työntekijäkohtaista seuran-
taa sekä edun arvojen laskemista. Todelliseen käyttöön perustuvassa maksuvälineessä edut 
voidaan jakaa automaattisesti suhteutettuna työssäoloajan mukaan. Etujen käyttöoikeus 
päättyy, kun palvelussuhde päättyy. 
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Epassi Groupin työnantajakysely: 
Mitä suomalaiset yritykset 
odottavat henkilöstöeduilta?
Epassi Group (johon Eazybreak liittyi maaliskuussa 2021) kysyi keväällä 2021 viideltäsadalta suo-
malaiselta työnantajalta, millaisia ominaisuuksia henkilöstöetujen järjestämistavalta odotetaan. 
Suosituimmat ominaisuudet olivat taloudellisuus, helppokäyttöinen mobiilisovellus sekä helppo 
ja reaaliaikainen etujen hallinnointi.  

Lisäksi kyselyyn saatiin mm. alla esiteltyjä kommentteja. 
Katso myös top 10 henkilöstöetujen halutuimmat ominaisuudet hieman jäljempänä.

“Sen pitää olla ekologinen vaihtoehto ilman jakelulogistiikkaa, paperi- ja muoviroskaa.”

“Kaikenikäisten työntekijöiden pitää osata käyttää sitä, ilman että on joku it-asiantuntija.” 

“Nyt pitää katsoa tulevaisuuteen ja luopua näistä vanhoista maksuvälineistä, niitä ei enää 
pidä päästää jatkoon.”

“En enää ymmärrä mitään maksukortin lounasedun latauksista ja niiden voimassaoloista, 
jotain helpompaa pitäisi olla kun verottajakin vaatii seurantaa.” 

“Käytännössä kaikki käyttävät mobiilipalveluita viestintään, maksamiseen ja sosiaaliseen 
mediaan, niin miksi ihmeessä ei käytettäisi myös henkilöstöeduissa mobiilisovellusta.” 

“Nyt kun olemme päässeet vanhoista maksuvälineistä eroon, olemme voineet todistaa, että 
kysymys ei enää ole pelkästään HR:n kuluista, olemme voineet lisätä mukaan myös tulosa-
rakkeen etujen hyödyistä.” 

“Omatkin rahat jäivät maksukortille kun vaihdoin työpaikkaa, se siitä lounas”edusta”.” 
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TOP 10 henkilöstöetujen halutuinta ominaisuutta 
Kyselyssä sai valita useamman vaihtoehdon.

1. Taloudellisuus, ei prepaid-hävikkiä (99 % vastanneista) 

2. Helppokäyttöinen mobiilisovellus (95 %) 

3. Työnantajalle helppo hallinnointi, reaaliaikaisuus (93 %) 

4. Budjetoinnin, saldojen seurannan ja päivittämisen helppous (93 %) 

5. Työntekijä voi itse valita edut joihin käyttää saamansa tuen (92 %) 

6. Ekologisuus (92 %) 

7. Terveyspalvelut mukana tarjonnassa (91 %) 

8. Kaikki edut samassa sovelluksessa (89 %) 

9. Laaja käyttöpaikkaverkosto (86 %) 

10. Mahdollista lisätä omaa rahaa kalliimpien aterioiden maksuun (85 %)

#Faktalaatikko: 
Mitä kohdennetulla
maksuvälineellä voi maksaa? 

Työnantaja voi järjestää seuraavia henkilöstö- ja luontoisetuja kohdennetulla maksuvälineellä: 

• Työntekijän omaehtoinen liikunta- tai kulttuuritoiminta 

• Vapaaehtoinen terveydenhuolto, pakollisen työterveyshuollon rinnalla 

• Hierontapalvelut

• Ravintoetu 

• Työsuhdematkalippuetu
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Henkilöstö- 
ja luontoisedut tänään 

Henkilöstöedut ovat Suomessa erittäin laajasti käytössä, 
joskin henkilöstölle tarjotut edut vaihtelevat paljon työn-
antajien välillä. Liikunta- ja kulttuuriedun tarjoaa yli 90 % 
työnantajista, kun taas ravintoedun markkinat ovat jakau-
tuneet eri tavalla: 55 % työnantajista tarjoaa ravintoedun, 
mutta vain 12 % tarjoaa edun jollain maksuvälineellä. 
Loppuosa ravintoedusta järjestetään sopimus- ja henki-
löstöruokailumalleilla.  

Miksi sitten ravintoetua ei tarjota, vaikka kukaan ei voi 
kieltää sen hyödyllisyyttä? Kyselymme mukaan suurimpia 
syitä miksi ravintoetua ei tarjota ovat: 

• “Raskas hallinnointi” 

• ”Tulee kalliiksi jos etu jää käyttämättä”  

• ”Maksukortti annetaan perheenjäsenille” 

• ”En ymmärrä verottajan ohjeita” 

Suhtautuminen ravintoedun tarjoamiseen muuttuu heti, 
jos nämä argumentit eivät pitäisikään paikkaansa. 

Työnantajat ovat kasvattaneet jaettavien henkilöstöetu-
jen arvoja erittäin aktiivisesti, epidemiasta huolimatta tai 
sen takia. Vanhojen etujen käyttösaldoja on suurennettu 
ja uusia etuja on otettu käyttöön.  
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#Faktalaatikko: 
Mitä eroa on luontois- ja henkilöstöeduilla? 

Luontoisedut ovat verotettavaa tuloa eli osa palkkaa. Verottaja vahvistaa vuosittain luontoise-
tujen verotusarvon. Luontoisetuja ei tarvitse tarjota koko henkilöstölle. Henkilöstöedut ovat 
puolestaan kokonaan verottomia etuja, jotka pitää tarjota koko henkilöstölle. Molemmissa 
tapauksissa työnantajan kustannukset voidaan vähentää verotuksessa. Katso Eazybreakin rat-
kaisut sivulta 22.

Myös verottaja on laajentanut etujen käyttömahdolli-
suuksia viimeisten vuosien aikana. Yksi esimerkki tästä 
on, että kohdennetulla maksuvälineellä voi nykyään 
maksaa myös terveyspalveluita, joka onkin etutyyppinä 
kasvanut merkittävästi perinteisen työterveyshuollon 
ulkopuolisilla palveluilla. Perinteinen työterveyshuolto 
on tämän ansiosta laajennettavissa esimerkiksi hieron-
ta- ja hammaslääkäripalveluihin, fysikaaliseen hoitoon ja 
erikoislääkäripalveluihin sekä erilaisiin terveydenhuollon 
valmennuksiin.  

Henkilöstöetujen suosion kasvuun vaikuttavat useat 
eri tekijät aina työnantajamielikuvan parantamisesta 
henkilöstön sitouttamiseen sekä tietenkin työyhteisön 
hyvinvoinnin edistämiseen. Tämä viimeisin tekijä onkin 
noussut lähes kaikissa tapauksissa suurimmaksi syyksi 
kehittää ja laajentaa henkilöstöetuja. Näiden taustalla on 
kuitenkin tärkeimpänä tekijänä henkilöstöetujen moni-
puolistuminen ja niiden helppo saatavuus kaikkien työn-
antajien ja heidän työntekijöiden tarpeisiin. 
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Palkan lisänä maksetut luontoisedut voivat olla sekä työntekijän että työnantajan kannalta 
erittäin kannattavia taloudellisesti. Jos työntekijä saisi palkan vain rahana ja ostaisi myöhemmin 
luontoisetujen piirissä olevat palvelut itse, jäisi hänelle käteen vähemmän rahaa kuukaudessa. 
Työnantaja puolestaan säästää palkan sivukuluissa, jos edut sovitaan osaksi kokonaispalkkaa. 
Tällöin etujen tarjoaminen on myös työnantajille kannattavaa. 

Luontoisetujen jakelu, hallinnointi ja käyttöönotto voidaan hoitaa monella tavalla. Esimerkiksi 
työntekijät maksavat usein ravintoedusta työnantajalle palkan yhteydessä edun verotusarvon. 
Työnantaja tarjoaa luontoisetuina siis vain verotusarvon ylittävän osan aterian hinnasta. Edun 
saamisella ei ole tällöin vaikutusta työntekijän verotukseen, ja asian järjestäminen on helppoa. 
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3. Luontoisetujen 
periaate ja kohdennettu 
maksuväline

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia keskenään, että työntekijän palkkaan kuuluu rahapalkan 
lisäksi erilaisia rahanarvoisia etuja. Kohdennetulla maksuvälineellä voidaan järjestää luontoi-
seduista ravinto- ja työsuhdematkalippuedut.  

Lue lisää luontoisetujen verotuksesta

Luontoisetujen kohdalla puhutaan verotusarvosta, joka määrää verotettavan euromäärän, joka 
vaikuttaa edelleen palkansaajan veroprosenttiin. Verohallinto päättää luontoisetujen verotusar-
vot vuosittain. Ajantasaiset verotusarvot ovat nähtävillä Verohallinnon sivuilla.  

Tutustu luontoisetujen verotusarvoihin

Luontoisetujen hyödyt 
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4. Luontoisedut: 
Ravintoetu ja 
Työsuhdematkalippu 
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Ravintoetu, jossa joka 
viides ateria on ilmainen 

Rakkaalla lapsella on monta nimeä, ravintoetu, lounasetu ja ateriaetu. Näillä kaikilla tarkoitetaan 
työnantajan osittain maksamaa verotonta osuutta aterian hinnasta. Verottajan määritelmä ate-
riasta: ”Ateriana pidetään lounasta, päivällistä ja illallista. Ateriana ei pidetä työnantajan tarjoa-
maa aamupalaa, kahvia ja kahvileipää eikä työnantajan järjestämää virvoketarjoiluja.” 

Ravintoedun tarjoaminen henkilöstölle yleistyy nyt nopeasti. Syynä on edun suuri merkitys työn-
tekijälle, hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen sekä suorat kustannussäästöt työnanta-
jalle. Ravintoetu onkin työnantajalle yli 60 % edullisempi kuin samanarvoisen palkankorotuksen 
maksaminen työntekijälle.

Ravintoedun verotusmallit 

1. 2.

Molemmissa tapauksissa työntekijä on maksanut omasta osuudestaan verot ja työnantaja voi 
vähentää 25 % osuutensa verotuksessa. Verottaja määrittelee vuosittain ravintoedun euromääräi-
sen ala- ja ylärajan (vuonna 2022 7,15 € - 11,30 €).  

Verottajan päättämän verotusarvon ateriakohtainen käsittely on hieman hankala, koska työnteki-
jän laskennallinen osuus on enintään 25 % ja vähintään verotusarvon alaraja.

Esimerkki: verotusarvon alaraja on 7,15 € ja aterian hinta 8,00 €. 

Verottomaksi työnantajan osuudeksi jää 8,00 € – 7,15 € = 0,85 € eli noin 11 %, eikä luontoisetupää-
töksen mukainen 25 %.  

Työnantajan osuudeksi tulee veroton enimmäismäärä 25 % vasta silloin, kun aterian hinnan ja 
verotusarvon alarajan erotus on vähintään 25 %. Jos aterian hinta on esimerkiksi 10 €, niin aterian 
hinnan ja verotusarvon alarajan erotus on 10 - 7,15 = 2,85 €.
Koska 2,85 € on enemmän kuin 25 % aterian hinnasta, työnantajan osuus on 2,50 €.  

Työnantajan 25 % osuutta ei voi vähentää koko latauksen arvosta. Jokainen ateria tulee käsitellä 
erikseen aterian hinnan mukaisesti. Katso lisää verotukseen liittyvistä sudenkuopista sivuilta 16-17. 

Koska aterian ilmainen osuus voi olla työntekijälle 25 %, joka viides ateria on ilmainen!

Verotusarvon pidättäminen nettopalkasta 
Suosituin tapa ravintoedun järjestämiseen 
on edun verotusarvon pidättäminen työn-
tekijän nettopalkasta. Toinen toimintatapa 
on se, että työntekijä maksaa ravintoedun 
omavastuuosuuden maksuvälineen toimit-
tajalle. Työnantaja maksaa oman osuuten-
sa aterian todellisen hinnan mukaan, ja voi 
vähentää sen verotuksessa.

Ravintoetu tarjottuna palkan päälle 
Palkan päälle tarjottavaa ravintoetua voi 
verrata palkankorotukseen, koska se on ve-
rotettavaa ansiotuloa. Työnantaja maksaa 
tällöin koko aterian hinnan, mutta työnte-
kijä verot vain 75 % osuudesta.    
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Ravintoedun järjestämistavat 

Työnantaja voi valita  

• Avoimen ravintoedun: työntekijä voi käyttää etuaan kaikissa maksuvälineen 
verkostoon kuuluvissa ravintoloissa,  

• Sopimusruokailun: vain työnantajan ennalta määrittelemät sopimusravinto-
lat ovat käytettävissä tai  

• Hybridin eli kahden edellisen yhdistelmän: Yrityksellä on esimerkiksi lasku-
tussopimus toimiston lähiravintoloiden kanssa, ja etänä työskennellessään 
työntekijät voivat hyödyntää avointa ravintoetua.  

Etätyön lisääntyessä useimmat työnantajat ovat siirtyneet pelkästä sopimusruokailusta yhdistel-
mämalliin, koska se joustaa työntekijöiden yksilöllisten tarpeiden mukaan tarjoten suurimman 
mahdollisen kustannustehokkuuden.

Ravintoloiden toimintamallit ja työnantajien 
suhtautuminen ravintoetuun ovat muuttuneet  

Epidemian aikana lounasruokailussa on tapahtunut merkittävä muutos. Viranomaisvaatimusten 
ja -suositusten takia etätyöskentely ja noutoateriat (take away) ovat tulleet vallitseviksi käytän-
nöiksi. Myös verottaja reagoi muuttuneeseen tilanteeseen sallimalla ateriatilauksen kuljetuksen 
maksamisen ravintoedulla. Aterian ja sen kuljetuksen yhteishinnan on kuitenkin oltava ravin-
toedun verotusarvojen mukainen. 

Samalla ravintolaelinkeino on kehittänyt toimintaansa useilla eri ennakkotilaus- ja kuljetuspalve-
luilla, noutoannoksilla sekä toimittamalla ravintola-annoksia elintarvikekauppiaille. Vaikka epide-
mian jälkeen rajoituksia puretaan, kaikki edellä mainitut toimintatavat ovat tulleet jäädäkseen. 

Koska työnantajat ovat halunneet tukea vallitsevassa tilanteessa työntekijöitään mahdollisim-
man monipuolisesti, myös ravintoedun tarjoaminen on yleistynyt merkittävästi. Ravintoedun 
osuuden kaikista henkilöstöeduista odotetaan nousevan uusille kymmenluvuille.  

Lisäksi useiden henkilöstö- ja työpaikkaravintoloiden palveluissa on tapahtunut muutoksia. 
Myös niiden tarjonta on laajentunut ennakkotilaus- ja noutoaterioihin, koska monet työntekijät 
haluavat hyödyntää työpaikan omia sosiaalitiloja. Näin ravintola-aterioita nautitaan yhdessä nii-
denkin työntekijöiden kanssa, jotka eivät yleensä aterioi ravintoloiden tiloissa. Työpaikoilla on siis 
syntymässä aivan uudenlaista yhteisöllisyyttä.  
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Ravintoedun verotuksen 
tuntemattomat sudenkuopat  

Ravintoedun verovapaus edellyttää sen järjestämistä useiden erilaisten sääntöjen mukaan. 
Monilla ravintoedun maksutavoilla kaikkien sovellettavien sääntöjen noudattaminen voi kuiten-
kin olla erittäin vaikeaa. Esittelemme alla neljä huonosti tunnettua sääntöä, joita teidänkin tulee 
noudattaa jokaisen työntekijänne kohdalla. 

Varmistakaa käyttämänne ravintoedun maksukortin/mobiilimaksutavan ominaisuuksista seu-
raavat verottajan edellytykset välttääksenne mahdolliset veroseuraamukset: 

Verotusarvon 
käsittely ateriakohtaisesti

Maksuvälineen pitää laskea maksutapahtuman yhteydes-
sä työnantajan osuus verotusarvon ja aterian hinnan väli-
sen erotuksen mukaan. Työnantajan osuutta ei voi laskea 
ennakkoon koko maksuvälineelle ladatun saldon arvosta. 
Esimerkiksi 200 € latauksesta ei voi vähentää ennakkoon 
25 % työnantajan osuutena, koska työntekijän osuus tulee 
olla vähintään alin verotusarvo. Esimerkiksi alimman 
verotusarvon ollessa 7,15 € ja aterian maksaessa 7,50 €, 
työnantajan osuus olisi vain 0,35 € 25 % sijaan. Työnantaja 
ei saa maksaa työntekijälle kuuluvaa verotusarvoa.

Ateriakohtaisen 
enimmäissaldon rajaaminen

Jos työnantaja on määritellyt päiväkohtaiseksi ravin-
toedun arvoksi esimerkiksi 10 €, maksuvälineellä ei saa 
voida maksaa ravintoetuna 11,30 € maksavaa ateriaa. 
Tällöin erotus tulisi maksaa toisella maksuvälineellä. Sen 
sijaan jos maksuvälineelle voi ladata työntekijän omaa 
rahaa, yhdellä maksutapahtumalla voidaan maksaa koko 
aterian hinta sillä edellytyksellä, että maksutilanteessa 
työntekijän ja työnantajan osuudet eritellään selkeäs-
ti. Tällä menetelmällä voidaan maksaa esimerkiksi 12 € 
ateria (lounasetu 10 € + työntekijän lisälataus 2 € = 12 €), 
jonka myös maksun vastaanottajan tulee voida todentaa 
esimerkiksi maksukuitista.
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Maksukertojen määrä 
ja jäljelle jäävän saldon käyttö;

Jos työntekijä syö aina ravintoedun päiväkohtaista ylära-
jaa edullisempia aterioita, hänelle voi jäädä ylimääräistä 
arvoa jäljelle tehtyään työpäivien mukaisen määrän mak-
suja. Jäljelle jäävää arvoa ei kuitenkaan saa käyttää lisä-
maksuihin, jotka nostaisivat maksujen määrän työpäivien 
lukumäärää suuremmaksi. Esimerkiksi jos etua on annet-
tu 10 € kuukauden 20 työpäivälle ja työntekijä syö täyden 
määrän 8 € aterioita, hänellä on kuukaudenlopussa 40 € 
saldoa jäljellä. Aterioita työntekijä voi kuitenkin syödä 
vain 20 kpl kuukauden aikana, vaikka saldoa onkin vielä 
käytettävissä. 

Ladattava saldo 
ei ylitä sallittua määrää

Saldoa ei saa kertyä maksuvälineelle enempää kuin työn-
tekijällä on ollut työpäiviä. Jäljellä oleva saldo pitää voida 
vähentää seuraavasta latauksesta tai viimeistään vuosita-
solla tasata saldo työpäivien mukaiseksi.   

Ravintoetusaldon 
täsmäytys vuositasolla

Työnantajan tulee täsmäyttää saldo vähintään vuo-
denvaihteessa työpäivien mukaisesti. Esimerkiksi jos 
maksuvälineelle on jäänyt edelliseltä vuodelta 450 € 
käyttämätöntä saldoa, se tulee vähentää tulevan vuoden 
latauksista. Jos täsmäytystä ei tehdä, yli menevä osa on 
työntekijän palkkaa ja se tulee ilmoittaa joulukuun pal-
kaksi tulorekisteriin.  

Todelliseen käyttöön perustuva maksuväline huoleh-
tii automaattisesti edellä mainituista verottomuuden 
edellytyksistä. Katso Eazybreakin ratkaisut sivulta 22. 
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Työsuhdematkalippu eli Työmatkaetu
Työsuhdematkalippu on erinomainen tapa ohjata henkilöstöä käyttämään joukkoliikennettä ja 
säästämään luontoa. Työmatkaetu on mahdollista järjestää kaikkialla Suomessa, jos käytössä on 
henkilökohtainen matkakortti.   

Työsuhdematkalippua ei tarvitse tarjota koko henkilöstölle ja se koskee yleisesti käytössä olevaa 
säännöllistä henkilöliikennettä ja niin sanottuja reittitakseja. Ulkopuolelle jää julkisesta liiken-
teestä lentoliikenne ja tilausliikenne, kuten normaali taksiliikenne. 

Verovapaus koskee vain henkilökohtaisia matkalippuja, ei haltijakohtaisia arvolippuja. 
Työmatkaetu on 3 400 euroon asti verotonta.
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5. Kokonaan verovapaat 
henkilöstöedut
Kokonaan verottomia henkilöstöetuja 
ovat koko henkilöstölle tarjottavat vir-
kistys- ja terveyspalvelut, joiden kulut 
työnantaja voi vähentää kokonaisuu-
dessaan verotuksessa.  

Kaikki henkilöstölle tarjottavat edut 
toimivat henkilöstön hyvinvoinnin 
edistäjänä, kannustimena, motivaa-
tiotekijänä sekä työnantajamielikuvan 
kehittäjänä. 

Liikunta- ja kulttuurietu
Liikunnan ja kulttuurin merkitys henkilöstön fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin 
on kiistatonta. Niiden ansiosta työyhteisö ja myös yritys voi paremmin. Näiden pal-
veluiden tarjonta on niin laajaa, että jokaiselle työntekijälle löytyy mieluisaa teke-
mistä.  

On helppo arvioida, että työntekijöiden aktivointi ja tukeminen tulee merkittävästi 
halvemmaksi kuin sairastelusta ja poissaoloista koituvat kustannukset. 
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Terveydenhuolto
Työntekijöiden hyvinvointi on noussut entistä tärkeäm-
mäksi teemaksi kaikilla toimialoilla. Siksi myös Verohallin-
to on lisännyt terveydenhuollon kohdennettujen mak-
suvälineiden piiriin. Pakollisen työterveyshuollon lisäksi 
työnantaja voi tarjota koko henkilöstölleen vapaaehtoi-
sesti tuettuja hyvinvointi- ja terveyspalveluita.  

Useimmat työnantajat eivät rajoita mitkä terveyspalve-
lut kuuluvat vapaaehtoiseen etuun. Tärkeintä on, että 
ne kuuluvat Verohallinnon sallimiin terveyspalveluihin ja 
jokaisen työntekijän tarpeet olisi huomioitu mahdollisim-
man kattavasti. 

Terveydenhuoltoetuun kuuluvat muun muassa virkistyse-
tuna hieronta sekä terveydenhuollon etuna hammaslää-
käripalvelut. 

Jotta terveydenhuollon palvelut olisivat verovapaita, tulee 
työnantajan antaa niistä lähete työntekijöille. Lähete on 
vapaamuotoinen teksti, jolla sekä työntekijät että palve-
luntuottajat ymmärtävät, että kysymyksessä on työnanta-
jan tarjoamaan terveyshuoltoon liittyvä etu. Lähetteessä 
pitää myös kuvata, mitä palveluita etu koskee.  

Työnantajan lähete vapaaehtoisesta terveydenhuollosta 
tulee kirjata työhyvinvointi- tai työterveyssuunnitelmaan. 
Etu tulee tarjota koko henkilöstölle ja sillä ei voi maksaa 
kosmeettisia tai kauneudenhoitoon liittyviä palveluita. 

#Faktalaatikko:
Verovapaat henkilöstöedut /
vuosittainen verovapausraja 

• Liikunta ja Kulttuuri / 400 €

• Hieronta / 360 €

• Terveydenhuolto / 3000 € ((hammaslääkäripalvelut)
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#Faktalaatikko:
Hyvinvointi- ja 
terveyspalveluiden lähetekäytännöt 

Verottajan ohjeet eri palveluista vaihtelevat sen suhteen, 
tarvitaanko palveluihin lähetettä vai ei.

Hieronta.
Ei tarvitse lähetettä, työnantaja valitsee käyttöpaikkaverkoston. 

Hammaslääkäripalvelut.
Työnantajan lähete, jossa hammaslääkäri tulee mainita.

Hieronta
Hieronta on virkistysetu, joka käsitellään muista virkistys-
eduista erillään. Hierontaa ei siis voi maksaa liikunta- tai 
kulttuurieduilla. Hierontaetu pitää tarjota koko henkilös-
tölle. Työnantaja valitsee hierontapaikkaverkoston sopi-
muspaikat työntekijöilleen. 
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6. Eazybreakin 
ratkaisut 
henkilöstöetuihin
Eazybreak perustettiin vuonna 2009 siitä ajatuksesta, että 
työnantajille ja ravintoloille tarvitaan helposti hallinnoitava 
sopimuslounaiden maksutapa. Tavoitteena oli digitalisoida 
sopimuslounaiden laskutus, mikä oli aiemmin työnan-
tajille ja ravintoloille äärimmäisen työlästä paperilistojen 
ja excel-taulukoiden käsittelyä. Suurilla työnantajilla ja 
ravintoloilla saattoi oli kuukausittain käsiteltävänä satoja 
sopimuslounaslaskuja, mikä toi mukanaan kohtuuttomia 
kustannuksia. Eazybreakin myötä kuukausittaisten lasku-
jen määrä putosi kahteen per työnantaja. Sittemmin Ea-
zybreak on laajentanut tarjontaansa digitaalisiin lounasse-
teleihin, liikunta- ja kulttuurietuun sekä hyvinvointietuun. 
Alkuvuosien reiluuden periaate on edelleen Eazybreakin 
kantava ajatus, joka poikkeaa kilpailijoiden prepaid-maksu-
tavoista. 
 
Eazybreak on se helpoin tie työsuhde-etuihin. Yksi mobii-
lipalvelu yhdistää verovapaat henkilöstöedut sekä luontoi-
sedut saman palvelun piiriin. Työnantaja valitsee henkilös-
tölleen jaettavat edut tai Combo-budjetin, jossa työntekijä 
käyttää työnantajan valitsemia etuja oman tarpeensa 
mukaan. Työnantajalla ei ole veroseuraamusriskiä, koska 
asianmukainen verokohtelu huomioidaan automaattisesti 
kunkin edun osalta. Etujen käyttöä voi seurata aina ajan-
tasaisilta raporteilta. Työnantajalle ei koidu Eazybreakista 
maksuvälineen valmistus-, jakelu- tai uusimiskuluja, koska 
etuja käytetään työntekijän omalla matkapuhelimella. Kes-
ken vuotta aloittavien työntekijöiden etujen jaot voidaan 
suhteuttaa vuotuisen työajan mukaisiksi. 
 
ESIMERKKI: Työnantaja ottaa Eazybreakin käyttöön henki-
löstölleen. Työnantaja valitsee Eazybreak-palvelussa mitkä 
edut tulevat käyttöön, millä vuosiarvoilla ja minä kuukau-
sina edut jaetaan. Lisäksi työnantaja lisää työntekijöiden 
tiedot (vähintään nimi ja sähköpostiosoite) Eazybreak-pal-
veluun. Edut jakautuvat työntekijöiden käyttöön valittuina 
jakokuukausina ilman tilauksia, odottelua ja jakelua. Uudet 
työntekijät saavat edut käyttöön jo ensimmäisenä työ-
päivänä. Vastaavasti etujen käyttöoikeus päättyy, jos työn-
tekijän palvelussuhde loppuu. 

Eazybreak on digitalisoinut kaikki tässä oppaassa mainitut 
edut noudattaen reiluuden ja joustavuuden periaatteita. 
Eazybreak ei ole prepaid- tai nimellisarvoinen maksuväline, 
jolloin työnantajat voivat turvallisesti tarjota kaikki edut 
samassa paketissa ilman pelkoa kustannusten noususta. 
Eazybreakin kustannukset perustuvat etusaldojen todelli-
seen euromääräiseen käyttöön. 
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Ravintoetu ladataan 
työntekijöille keskitetysti

Eazybreakin avulla työnantaja saa jaettua lounasedun 
koko henkilöstölle reaaliaikaisesti. Lisäksi se raportoi 
käytetyt eurot eriteltynä verottajaa varten. Etua voidaan 
antaa joko tarkasti kunkin kuukauden työpäivien mukaan 
tai keskimääräisten työpäivien mukaan. Keskimääräinen 
työpäivien määrä on kuukausittain 21 päivää. Käyttä-
mättömät ateriointikerrat nollataan jokaisen kuukauden 
lopussaa. Käyttämättömiä ateriakertoja ei veloiteta. 

Kolme tapaa järjestää 
lounasetu Eazybreakilla

Ravintoedun arvon ylittävään summaan ei tarvitse kaivaa 
kolikoita tai maksukorttia taskun pohjalta. Työnantajan 
valitessa Eazybreak Lompakon käyttöön, työntekijä voi 
maksaa ravintoedun arvon ylittävän osuuden helposti 
lataamalla omaa rahaansa henkilökohtaiseen Eazybreak 
Lompakkoonsa. Eazybreak Lompakko sujuvoittaa aterioi-
den maksamista, kun aterian hinta ylittää työnantajan 
määrittelemän ravintoedun suuruuden (Verohallinnon 
päätöksellä oltava vuonna 2022 7,15 - 11,30 €). Esimerkiksi 
12 € ateria maksetaan yhdellä maksutapahtumalla, 11,30 € 
ravintoedulla ja 0,70 € Lompakko-osuudella. Tätä ominai-
suutta käytetään erityisesti kotiin tai työpaikalle tilattujen 
aterioiden maksamiseen, joissa pääsääntöisesti yhden 
aterian ja kuljetusmaksun yhteishinta ylittää verotusarvon.

Avoin lounas (suosituin) 
Lounasedulla maksetaan Eazybreak-sovelluksella näppä-
rästi missä tahansa maanlajuisen verkoston ravintolassa. 
Etu toimii kätevästi myös mm. Wolt -tilauksiin ja noutoi-
hin. 

Sopimusruokailu 
Lounasedun voi hyödyntää ainoastaan työnantajan sopi-
musruokailuravintoloissa. Mukaan lisättävien ravintoloi-
den määrää ei ole rajattu. 

Hybridi 
Työnantajan valitsemat sopimusravintolat sopimushin-
noin sekä avoimen verkoston kaikki ravintolat. Sopii eri-
tyisesti suurille työnantajille, joilla on useita toimipisteitä, 
paljon työkseen matkaavia sekä etätyöntekijöitä. 

tai

tai
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Hieronta Eazybreakilla
Työnantaja valitsee Eazybreakin hierontapaikkaverkostosta sopivat sopimuspai-
kat työntekijöilleen. Valinta tehdään muodostamalla sähköinen sopimus jokaisen 
hierontapaikan kanssa muutamalla klikkauksella sekä hierontapaikan hyväksy-
miskuittauksella. Hierontapaikkojen määrää ei ole rajattu, joten suurin osa työn-
antajista muodostaa sopimukset kaikkien Eazybreak-verkoston hierontapaikkojen 
kanssa. Tällöin esimerkiksi työntekijöiden matkustaminen tai etätyö eivät rajoita 
hierontapalveluiden käyttöä. Eazybreak on ohjeistanut sopimuspaikat kohdenne-
tun maksuvälineen vastaanottamisesta. 
 
Hierontaedun verottomuus edellyttää, että työnantaja kirjaa siitä lähetteen yri-
tyksen työterveyssuunnitelmaan tai -sopimukseen (Verohallinnon termein ”työ-
terveyden ohjesääntö”). Työterveyssuunnitelmaan pitää lisätä maininta siitä, että 
työntekijät voivat hyödyntää työnantajan kustantamaa hierontaetua. Lisäys pitää 
tehdä kohtaan, jossa luetellaan työterveyteen kuuluvat palvelut. Yleensä lähetteen 
lisäämiseen riittää se, että työnantaja pyytää työterveyshoitajaa tekemään tarvitta-
van lisäyksen. Varsinaista lääkärin lähetettä hierontaedun käyttöön ei tarvita.
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Hammashoito Eazybreakilla 
Eazybreakin hammashoitopalveluiden verkostoon kuuluu valtakunnallisesti yli 250 toimipistettä. 
Niiden joukossa ovat mm. Terveystalo, Mehiläinen, Oral ja PlusTerveys.  

Kuten hierontaedussa, niin myös hammashoitoedussa työnantaja valitsee käytettävissä olevat 
hammashoitopaikat muodostamalla niiden kanssa sähköiset Eazybreak-sopimukset. Samoin 
hammashoitoedusta pitää kirjata työnantajan lähete yrityksen työterveyssuunnitelmaan. Työn-
antajan lähetteellä tarkoitetaan mitä tahansa kirjallista lähetettä työntekijälle. Sen tarkoituksena 
on, että työntekijä ja palveluntuottaja ymmärtävät, että kysymys on työterveyteen kuuluvasta 
palvelusta.  

Työterveyssuunnitelman lähetetekstissä hammaslääkäri tulee mainita erikseen esimerkiksi näin: 
”Työnantajan lähete: yhtiön työntekijöillä on lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi käytössään 
henkilöstöetuna yhtiön tarjoama vapaaehtoinen terveyshuolto, joka sisältää verottajan hyväk-
symät hammaslääkäripalvelut.”. Varsinaista lääkärin lähetettä hammashoitoedun käyttöön ei 
tarvita. 
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7. HR- ja talouspäättäjän 
muistilista etujen 
järjestämiseksi 

Perinteisesti henkilöstöetujen hallinnointi on raskas, ympärivuotinen työ monine vaiheineen. 
Työnantajan pitää järjestää maksuvälineiden tilaukset, jakelut ja saldojen säätämiset henkilöit-
täin ja eduittain sekä palkkahallintoon liittyvien laskelmien ylläpito.  

Jotta ylimääräisiä kuluja ja työtä voidaan välttää, kannattaa huomioida seuraavat asiat: 

Miettikää mitkä edut tehoavat parhaiten henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi. Meillä jo-
kaisella on erilaiset tarpeet hyvinvointimme edistämiseksi, joten riittääkö pelkkä liikunta- ja 
kulttuurietu? Varmista valitun ratkaisun monipuolisuus: tarjottavien henkilöstöetujen tarve 
kasvaa useista eri syistä. Valitkaa joustava ratkaisu, joka mahdollistaa kaikki edut samassa 
paketissa. Joustavan ratkaisun tulisi poistaa päällekkäisen etujen hallinnoinnin yhdessä pal-
velussa, turvallisesti ilman hävikkiä.  

Varmistakaa, että työntekijöiden omavastuuosuudet eivät eräänny etusaldojen voimassa-
olon päättyessä. Reiluuden periaatteen mukaan omavastuuosuuksien tulee palautua 
työntekijälle.

Varmista ravintoedun maksuvälineen verottomuuden edellytykset, katso edellytykset
sivuilta 16-17.
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Monipuolinen raportointi konserni-, yritys- ja yksikkötasolla etujen käytöstä työnantajalle 
helpottaa henkilöstöedun johtamista. Raporttien tulee olla reaaliaikaisia, koska 
työntekijöiden työsuhteissa voi tapahtua nopeita muutoksia. 

Fyysiseen maksuvälineeseen verrattuna ekologinen mobiiliratkaisu tuo joustavuutta, 
alentaa kustannuksia ja on reaaliaikaisesti käytettävissä. 

Jos työntekijöitä on paljon, varmista myös, että valittu ratkaisu mahdollistaa HR- ja 
palkkajärjestelmän rajapinnat tietojen automatisointiin järjestelmien välillä.

Huomioikaa myös tietojen tulostusmahdollisuus tulorekisteriä varten.

Viestintä: huomioikaa sisäinen viestintä etujen osalta, jotta henkilöstö ymmärtää / muistaa 
etujen käytön mahdollisuuden ja voi hyödyntää etuja hyvinvointinsa edistämiseksi. Eduista 
on paikallaan muistuttaa uuden työntekijän aloittaessa, mutta myös työsuhteen aikana.

Haluatteko maksaa kaikki tarjottavat edut ennakkoon (prepaid) tietämättä, käyte-
täänkö etuja, vai haluatteko kustannusten perustuvan todelliseen etujen käyttöön.

Huomioi kaikki kustannukset tulevan kolmen vuoden ajalta: sisältyykö valittuun rat-
kaisuun maksuvälineen valmistus-, toimitus-, jakelu- ja uusimiskuluja säännöllisesti 
ja tuleeko maksuvälineen kadottamisesta tai uusimisesta kuluja. Henkilöstöetujen 
järjestämistavan valinnassa tulee painottaa myöhemmin toteutuvia todellisia koko-
naiskustannuksia koko niiden voimassaolon aikana ja sen jälkeen.

Arvioi vuositasolla, paljonko käytätte henkilöstö- ja palkkahallinnon sekä esimiesten 
työtunteja edun järjestämiseen, mahdollisten omavastuiden pidättämiseen palkasta, 
suorasopimusten laskujen käsittelyyn jne. Säästäisittekö aikaa ja rahaa, jos etujen hal-
linnointi olisi automatisoitu eikä edun tarjoamiseksi tarvitsisi tehdä tilauksia, jakelua ja 
prepaid-saldojen seurantaa? 

HUOM! Eazybreakin perimä pieni palvelupalkkio ei ole lisäkustannus vaan korvaava 
kulu edellä mainituille suuremmille kustannuksille.  

Henkilöstö- ja talouspäättäjien tulee keskustella maksuvälineen valinnan talousvaikutuksis-
ta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
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