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Nya sätt att betala mellanmål  
prövas i 22 skolrestauranger 

Målet i Servicecentralen Helsingfors skolresturanger är att sluta använda kontanter, som betalning 
vid uppköp av avgiftsbelagda mellanmålsprodukter. I skolorna testas betalterminaler, där man kan 
betala med betalkort eller -sticker. 
 
I de skolor som deltar i piloten, där det för nuvarande är möjligt att betala kontant, slutar mot- 
tagandet av kontanter från och med den 17.2.2018. Efter det är alternativen betalkort eller -
sticker. 
 
I början av 2017 startades, i samarbete med sektorn för fostran och utbildning (f.d. utbildningsver-
ket), ett försök i 12 skolrestauranger, där det prövades nya elektroniska betalningssätt. Beslutet har 
tagits att fortsätta försöket och 8.1.2018 ökades deltagarantalet med tio Servicecentralen Helsinfors 
skolrestauranger. Sammanlagt deltar 22 skolrestauranger i piloten.  
 
Till den utvidgade piloten har, i samarbete med sektorn för fostran och utbildning, anslutits: 
 

 Lauttasaaren ala-aste 

 Arabian peruskoulu  

 Ressun peruskoulu    

 Kallion lukio 

 Medialukio 

 Pakilan yläaste 

 Kruunuhaan yläaste 

 Alppilan lukio / Mäkipellontie 

 Itäkeskuksen peruskoulu 

 Merilahden peruskoulu, Kallviksuddsvägens enhet 

 
Försökets längd och enkät 
 
Försöket fortsätter till den 1.6.2018. Under våren utförs en kundenkät gällande de nya betalsätten. 
Målgruppen är målsmännen och skolrestaurangens brukarkunder.  
 
Deltagandet i försöket och enkäten är frivilligt för målsmännen och brukarkunderna. Genom dem 
kartläggs erfarenheter och utvecklingsbehov, samt besluts om ibruktagandet av nya betalningssätt i 
Servicecentralen Helsingfors skolrestauranger. 
 
Samlad information om försöket på nätsidorna 
 

Tilläggsuppgifter om försöket även på våra nätsidor samt information till hemmen på svenska och 
engelska: 
https://www.hel.fi/palvelukeskus/fi/ateriapalvelut/kouluruokailu/valipalat-kouluissa/maksutapakokeilu 

https://www.hel.fi/palvelukeskus/fi/ateriapalvelut/kouluruokailu/valipalat-kouluissa/maksutapakokeilu
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Det finns flera alternativa betalmedel 
 
I försöket utreds möjligheten att utvidga elektronisk betalning till skolor och läroanstalter. Skolorna 
har betalterminaler, i vilka kan användas betalkort eller -sticker. Att betala med kort eller motsva-
rande elektroniskt betalmedel är tryggt och lätt. Till dessa kan väljas bl.a. dygnsspecifik betalnings-
gräns och 24/7 spärrtjänster. Vilket som är det passligaste betalmedlet för eleven kan frågas av den 
egna banken. Exempel på betalmedel som passar minderåriga är bl.a.  
 
Aktia, Wallet (betalsticker), ingen åldersgräns: https://www.aktia.fi/sv/aktia-wallet 
 

Nordea, Visa Electron, ingen åldersgräns: 
https://www.nordea.fi/sv/privatkunder/dagliga-bankarenden/kort/nordea-electron.html 
 

S-banken, S-Förmånskort Visa Debit, åldersgräns 7 år:  
https://www.s-pankki.fi/sv/daglig-ekonomi/s-formanskort-visa/ 
 

OP, Visa Electron, åldersgräns 10 år: 
https://uusi.op.fi/privatkunder/dagliga/kort/op-visa-electron 
 

Danske Bank, Mastercard Debit, ingen åldersgräns: 
https://www.danskebank.fi/sv-fi/Privat/Dagliga-penningaffarer/Kort/Pages/Debit-MasterCard.aspx 
 

Sparbanken, Visa Electron, åldersgräns 11 år: www.säästöpankki.fi  
Svenska/Dagliga ärenden/Kort/Visa Electron/ Skaffa ett kort till ditt barn 

 
Mellanmålskortet kvarstår som betalmedel under och efter försöket 
 
Mellanmålskortet är fortfarande i bruk under försöket. Mot bankverifikat får eleven mellanmålskortet 
från skolrestaurangen. Mellanmålskortet kvarstår som betalningssätt även efter försöket. Mellan- 
målskortet kan även köpas via betalterminalerna. 
 
Tilläggsuppgifter om Servicecentralen Helsingfors mellanmålskort finns på adressen:  
http://www.hel.fi/www/palvelukeskus/sv/maltidstjanster/skolmoltider/mellanmal-i-skolor 
 
 
 
Tilläggsuppgifter om försöket   
  

Servicecentralen Helsingfors  
Risto Paavola, datachef, projektansvarig 
tel. 09 310 27013, risto.paavola@hel.fi 

 
Fostrans- och utbildningssektorn 
Airi Rintamäki, chef för måltidsservicen 
tel. 09 310 86307, airi.rintamaki@hel.fi 
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