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HENKILÖSTÖRUOKAILU JA 
LOUNASSETELIT  
 

 Tämä ohje on voimassa 1.1.–31.12.2019 

 Työntekijät, joilla ei ole kohtuullista matkaa Palmian tai kaupungin 
kilpailuttamaan henkilöstöravintolaan (mukaan lukien koulujen ja 
oppilaitosten ravintolat), ovat oikeutettuja saamaan lounasseteleitä.  
Ruokailupaikan, jossa lounassetelit kelpaavat, on oltava sellaisella 
etäisyydellä, että sitä voidaan käyttää ruokailua varten varatun tauon 
aikana. Muut työntekijät voivat käyttää Palmian henkilöstöravintoloita tai 
kaupungin kilpailuttamia henkilöstöravintolapalveluja (kuten koulujen ja 
oppilaitosten ravintoloita), eikä heillä ole oikeutta käyttää lounasseteleitä. 

 Henkilöstöruokailusta perittävä ateriahinta on 1.1.2019 alkaen 6,60 euroa 
kaupungin henkilöstökortilla, joka on myös lounassetelin hinta. 

 Lounassetelin arvo on 8,90 euroa.   

 Lounassetelit ostetaan kasvatuksen ja koulutuksen pääkassasta, 
Töysänkatu 2 D. Kassa on avoinna arkisin klo 8.15–10.00, muina 
aikoina sopimuksen mukaan puh. 09 310 64687. 

 Työntekijöille voidaan myydä lounasseteleitä, kun työsuhdetta on jäljellä 
vähintään yksi kuukausi.   

 Lounasseteleitä myydään työntekijälle enintään 20 kappaletta / kuukausi 
ja vuorotyötä tekevälle työntekijälle enintään 10 kappaletta / kuukausi. 
Lounassetelien määrät on eritelty erilliseen taulukkoon. Lounasseteleitä 
saa minimissään 10 kappaletta (1 nippu) / kerta. 

 Noudettaessa lounassetelit on kuitattava omalla allekirjoituksella ja niitä 
saa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pääkassasta vain 
henkilöstökorttia vastaan. Lounasseteleitä ei anneta takautuvasti.  
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 LOUNASSETELIT TUNTIOPETTAJILLE  
 

 Tuntiopettajalla, jolla on opetusta keskimäärin vähintään 10 tuntia 
viikossa ja jolla on henkilöstökortti tai joka pystyy muulla tavalla 
todistamaan henkilöllisyytensä, on mahdollisuus ostaa lounasseteleitä.  

 Henkilöstöruokailusta perittävä ateriahinta on 1.1.2019 alkaen 6,60 euroa 
kaupungin henkilöstökortilla, joka on myös lounassetelin hinta. 

 Lounassetelin arvo on 8,90 euroa.   

 Lounassetelit ostetaan kasvatuksen ja koulutuksen pääkassasta, 
Töysänkatu 2 D. Kassa on avoinna arkisin klo 8.15–10.00, muina 
aikoina sopimuksen mukaan puh. 09 310 64687. 

 Työntekijöille voidaan myydä lounasseteleitä, kun työsuhdetta on jäljellä 
vähintään yksi kuukausi.   

 Lounasseteleitä myydään enintään 5 kappaletta / kuukausi eli 25 
kappaletta kevätlukukaudella 1.1.–31.5.2019 ja 20 kappaletta 
syyslukukaudella 1.9.–31.12.2019 edellyttäen, että työsopimus on 
voimassa. 

 Noudettaessa lounassetelit on kuitattava omalla allekirjoituksella ja niitä 
saa toimistosta vain henkilöstökorttia vastaan. Lounasseteleitä ei anneta 
takautuvasti. Henkilön, jolla ei ole henkilöstökorttia tulee esittää 
henkilötodistus, josta selviää sosiaaliturvatunnus. 

 
 
Seteli käy ainoastaan aterioinnin maksamiseen. Sillä ei voi ostaa alkoholia eikä 
tupakkaa, eikä sitä vaihdeta rahaksi. Setelillä voi maksaa siihen merkittyyn 
voimassaolopäivään asti, jonka jälkeen sitä ei vaihdeta tai lunasteta takaisin. 
Lounasseteli on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa muille. Seteliin tulee 
työntekijän nimi ja allekirjoitus. Lounassetelien ja Palmian tai muun 
Helsingin kaupungin henkilöstöruokailun palveluntuottajan käyttäminen 
yhtäaikaisesti on kiellettyä. Lounassetelin haltija ei voi maksaa ateriaansa 
henkilöstökortilla saatavalla alennuksella esim. Palmiassa, jolloin subventio 
tulisi oikeudetta kahteen kertaan (etuus lounassetelistä sekä henkilöstökortilta 
molemmat saman päivän aikana). 
 


