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§ 1156
Henkilöstöruokailusta perittävien ateriahintojen vahvistaminen 
vuodelle 2012

HEL 2011-008970 T 01 04 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

1 

vahvistaa henkilöstöruokailusta perittävien aterioiden hinnat vuonna 
2012 seuraavasti:

Hinta 1.1. – 31.12.2012

Lounas

5,60 euroa maksettaessa kaupungin henkilöstökortilla

5,80 euroa/käteishinta

Kevyt lounas

4,40 euroa

Keittiöhenkilökunnan ja muussa välittömässä ruokapalvelussa olevan 
henkilökunnan lounaan hinta

4,76 euroa.

Kouluaterian luonteinen ateria

4,20 euroa

Kouluaterian luonteisen aterian hintaa sovelletaan myös päiväkoteihin 
ja niihin hoito- ja huoltolaitoksiin, joissa ruoka valmistetaan asiakkaille 
ja joissa ei ole erillistä ruokailutilaa henkilöstölle.

2

oikeuttaa viraston tai liikelaitoksen päällikön taikka hänen 
määräämänsä vahvistamaan

- muiden kuin edellä kohdassa 1 mainittujen aterioiden hinnan sekä

- muilta kuin kaupungin palveluksessa olevilta henkilöiltä 
toimipaikkaruokalassaan perittävien aterioiden hinnan ja 
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3

että muun kuin kaupungin omistaman ravitsemusliikkeen kanssa 
tehtyyn sopimukseen perustuvaa ruokailua saa subventoida enintään 
1,85 euroa aterialta ajalla 1.1. – 31.12.2012 ja että henkilöstöltä 
perittävän aterian hinta on vähintään ravintoedun verotusarvon 
mukainen ja että

4

että henkilöstöruokailussa käytetään ajalla 1.1. – 31.12.2012 Lounas-
seteli Oy:n painattamia 6,80 euron hintaisia lounasseteleitä, joista 
henkilöstö maksaa 5,60 euroa, ja että

5

tämä päätös tulee voimaan 1.1.2012 lukien ja on voimassa 31.12.2012 
saakka.

6

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa henkilöstöjohtajan jatkossa 
vahvistamaan vuosittain henkilöstöruokailusta perittävät ateriahinnat, 
niin kauan kuin vahvistaminen tapahtuu tämän päätöksen periaatteiden 
mukaisesti, tarvittaessa vähäisin muutoksin.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Lisätiedot
Tina Sweins, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 43956

tina.sweins(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virastot ja liikelaitokset

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee

1 

vahvistaa henkilöstöruokailusta perittävien aterioiden hinnat vuonna 
2012 seuraavasti:

Hinta 1.1. – 31.12.2012

Lounas
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5,60 euroa maksettaessa kaupungin henkilöstökortilla

5,80 euroa/käteishinta

Kevyt lounas

4,40 euroa

Keittiöhenkilökunnan ja muussa välittömässä ruokapalvelussa olevan 
henkilökunnan lounaan hinta

4,76 euroa.

Kouluaterian luonteinen ateria

4,20 euroa

Kouluaterian luonteisen aterian hintaa sovelletaan myös päiväkoteihin 
ja niihin hoito- ja huoltolaitoksiin, joissa ruoka valmistetaan asiakkaille 
ja joissa ei ole erillistä ruokailutilaa henkilöstölle.

2

oikeuttaa viraston tai liikelaitoksen päällikön taikka hänen 
määräämänsä vahvistamaan

- muiden kuin edellä kohdassa 1 mainittujen aterioiden hinnan sekä

- muilta kuin kaupungin palveluksessa olevilta henkilöiltä 
toimipaikkaruokalassaan perittävien aterioiden hinnan ja 

3

että muun kuin kaupungin omistaman ravitsemusliikkeen kanssa 
tehtyyn sopimukseen perustuvaa ruokailua saa subventoida enintään 
1,85 euroa aterialta ajalla 1.1. – 31.12.2012 ja että henkilöstöltä 
perittävän aterian hinta on vähintään ravintoedun verotusarvon 
mukainen ja että

4

että henkilöstöruokailussa käytetään ajalla 1.1. – 31.12.2012 Lounas-
seteli Oy:n painattamia 6,80 euron hintaisia lounasseteleitä, joista 
henkilöstö maksaa 5,60 euroa, ja että

5

tämä päätös tulee voimaan 1.1.2012 lukien ja on voimassa 31.12.2012 
saakka.
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6

Samalla Khs päättänee oikeuttaa henkilöstöjohtajan jatkossa 
vahvistamaan vuosittain henkilöstöruokailusta perittävät ateriahinnat, 
niin kauan kuin vahvistaminen tapahtuu tämän päätöksen periaatteiden 
mukaisesti, tarvittaessa vähäisin muutoksin.

Esittelijä

Khs vahvisti 13.12.2010, 1 358 §, voimassa olevat 
henkilöstöruokailusta perittävien ateriahintojen vastikkeet. 

Verohallitus vahvisti 25.11.2011 ennakonpidätyksessä vuonna 2012 
noudatettavien luontoisetujen laskentaperusteet. 

Verohallituksen päätöksen mukaan ravintoedun arvo 1.1. – 31.12.2012 
on 5,60 euroa (5,40 euroa vuonna 2011) ateriaa kohden, jos edun 
hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja 
näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 5,60 euroa 
(5,40 euroa vuonna 2011) ja enintään 9,30 euroa (9,00 euroa vuonna 
2011). Jos tämä määrä alittaa 5,60 euroa tai ylittää 9,30 euroa, edun 
arvona pidetään välittömien kustannusten ja näiden kustannusten 
arvonlisäveron määrää.

Edellä oleva merkitsee mm. sitä, että työnantajan periessä työntekijältä 
ateriasta 5,60 – 9,30 euroa ajalla 1.1. – 31.12.2012 työntekijälle ei 
synny verotettavaa etuutta.

Ravintola-alan henkilökunnan saaman ravintoedun raha-arvona 
pidetään 4,76 euroa (4,59 euroa vuonna 2011) ateriaa kohden, kun etu 
on saatu 1.1. – 31.12.2012. 

Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen 
henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman 
ravintoedun raha-arvona pidetään 4,20 euroa (4,05 euroa vuonna 
2011) ateriaa kohden, kun etu on saatu 1.1. – 31.12.2012.

Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden 
tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun 
arvo on 3,36 euroa (3,24 euroa vuonna 2011), kun etu on saatu 1.1. – 
31.12.2012.

Henkilöstöltä tulisi periä aterioista kohtuullinen hinta, jotta 
ruokapalvelujen käyttö olisi mahdollisimman laajaa. Hinta ei kuitenkaan 
saisi olla niin alhainen, että ravintoedusta on suoritettava 
ennakonpidätys. Tavanomaisen lounaan ja kouluaterian luonteisen 
aterian hinta tulisi vahvistaa ravintoedun raha-arvon mukaisena ja 
kevyt lounaan hintaa tulisi korottaa tai alentaa ravintoetujen raha-
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arvojen nousua vastaavalla määrällä pyöristettynä lähimpään täyteen 
kymmeneen senttiin.

Henkilöstön maksamat ateriakorvaukset eivät kata kaikkia henkilöstö-
ruokailukustannuksia. Tämän takia Helsingin kaupunki subventoi 
henkilöstöruokailua vuosittain useilla miljoonilla euroilla.

Verohallituksen edellä mainitun päätöksen 14 §:n mukaan muun kuin 
sopimusruokailuun liittyvän ruokailulipukkeen muodossa tai muuta 
vastaavaa maksutapaa käyttäen järjestetyn edun arvo on 75 % 
ruokailulipukkeen nimellisarvosta. Edun arvo on kuitenkin vähintään 
5,60 euroa, kun etu on saatu 1.1. – 31.12.2012. Ruokailulipuke 
arvostetaan nimellisarvoonsa, jos sen arvo on yli 9,30 euroa ja se on 
saatu 1.1. – 31.12.2012.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen VI luvun 4 §:n 3 
momentin mukaan milloin työpaikkaruokailu on järjestetty 
ulkopuolisessa työpaikkaruokalassa tai ravitsemusliikkeessä, kunta voi 
osallistua pää-ateriasta aiheutuviin kustannuksiin siltä osin kuin aterian 
hinta ylittää työnantajan omissa työpaikkaruokaloissa 
vastaavanlaisesta ateriasta yleisesti perityn ateriakorvauksen. Muussa 
tapauksessa kunta voi korvata ateriasta aiheutuvia kustannuksia 
verotusarvon ylittävältä osalta, kuitenkin enintään 25 % ateriaa kohti.

Khs:n 20.2.1995 hyväksymien toimipaikkaruokailun periaatteiden 
mukaan kaupungin toimipaikkaruokailu toteutetaan alla mainitun 
ensisijaisuusjärjestyksen mukaan seuraavasti:

a Kaupungin henkilöstöravintolat

b Kaupungin ulkopuolisen ravitsemusliikkeen kanssa tehdään 
ruokailusopimus

c Sovitaan ruoan kuljettamisesta työpaikalle

d Käytetään lounasseteleitä.

Ulkopuolisten eli muiden kuin kaupungin omistamien 
ravitsemusliikkeiden kanssa tehtyä ruokailua on subventoitu 1,80 
eurolla vuonna 2011. Subvention suuruus ajalla 1.1. – 31.12.2012 voisi 
olla 1,85 euroa. Muutokset vastaavat aterioiden hintoihin tehtyjä 
muutoksia. 

Vuonna 2011 on käytössä 6,80 euron hintaiset lounassetelit. Ajalla 1.1. 
– 31.12.2012 voitaisiin edelleen käyttää 6,80 euron arvoiset 
lounassetelit, jottei syntyisi verotettavaa etuutta.
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Toimipaikkaruokailun ja lounassetelien subventoiminen edellä esitetyllä 
tavalla on virka- ja työehtosopimusmääräysten mukaista eikä siitä 
aiheudu verotuksellisia seuraamuksia.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Lisätiedot
Tina Sweins, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 43956

tina.sweins(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Virastot ja liikelaitokset

Tiedoksi

Virastot ja liikelaitokset


