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Kassaohje hierontakumppaneille
Yrityksesi on tehnyt sopimuksen Edenredin maksuvälineiden vastaanotosta. Edenred 
Hieronta on hierontapalveluiden maksamiseen tarkoitettu virtuaalinen työsuhde-etu. 
Tämän myötä Edenred-maksujen vastaanotto onnistuu helposti ilman maksupäätettä.

Tämä kassaohje on suunnattu Edenredin hierontakumppaneille. Ohje sisältää tietoa 
Edenred-maksujen vastaanotosta ja hierontaedun käyttötarkoituksista.

Edenred Hieronta
Edenred Hieronta on työnantajan tarjoama hierontaetu. Edulla voi maksaa lihashuoltoon, 
rentoutumiseen ja palautumiseen tarkoitettuja hierontapalveluita.

Hierontaetu on virtuaalinen – sen maksuvälineinä toimivat Apple Pay, Google Pay 
ja Edenredin oma mobiilimaksutapa Edenred Pay. Edun käyttöön ei ole asetettu 
maksurajoja, joten sillä voi maksaa koko hierontakäynnin. Jos asiakkaan etusaldo ei 
kuitenkaan riitä koko hierontakäynnin maksuun, tulee ylimenevä summa maksaa toisella 
maksuvälineellä.

Klassista hierontaa
Urheiluhierontaa
Fysioterapiaa*

*mikäli yritys on maininnut 
tämän kuuluvan työntekijän 
työterveyspakettiin

Hierontaedulla ei saa maksaa:

Spa-palveluita
Osteopatiaa
Fysioterapiaa*

*ellei yritys ole maininnut 
tämän kuuluvan työntekijän 
työterveyspakettiin

Hierontaedulla voi maksaa:

●
●
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●
●
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Edenred Pay
Edenred Pay on kuluttajille suunnatun MyEdenred-mobiilisovelluksen mobiilimaksutapa.

Miten Edenred Pay toimii?
Asiakas etsii yrityksesi joko MyEdenred-sovelluksen karttabannerista tai käyttöhausta. Hän 
kirjoittaa maksettavan summan sille tarkoitettuun kohtaan, lisää mahdollisen maksuun 
liittyvän viitteen viestikenttään ja vahvistaa maksun.

Maksujen vastaanotto on helppoa ja nopeaa, sillä Edenred Pay -maksuja voi 
vastaanottaa myös ilman maksupäätettä. Voit tarkistaa mobiilimaksut Kumppani-
portaalista joko reaaliajassa tai päivän päätteeksi. Tarvittaessa maksun voi myös 
peruuttaa suoraan portaalista 24 tunnin sisällä maksun tekohetkestä. Maksamme tilitykset 
mobiilimaksuista tilillesi 2 kertaa kuukaudessa. Kumppani-portaaliin pääset menemällä 
osoitteeseen kumppani.edenred.fi.

Kumppani, tarkista nämä kohdat:

Tarkista, että maksettu summa ja 
yrityksesi tiedot ovat oikein
Tarkista, että päivämäärä ja 
kellonaika täsmäävät

Edenred Pay -mobiilimaksukuitti
sisältää seuraavat tiedot:

Kuitin numero

Yrityksesi nimi, päivämäärä ja 
kellonaika

Viestikenttä, johon asiakkaasi voi 
kirjoittaa sinulle maksuun liittyvän 
viitteen / viestin

Maksettu summa

●

●

1.

2.

3.

1.

4.

4.

3.

2.

https://kumppani.edenred.fi/#/
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Apple Pay ja Google Pay
Virtuaalisen Edenred Hieronta -kortin haltija voi lisätä korttinsa Apple Payhin tai Google 
Payhin ja käyttää etuaan Apple- tai Android-älyaitteellaan. Maksutavat toimivat 
tavallisen pankkikortin lähimaksun tavoin, eli tarvitset niiden vastaanottoa varten 
lähimaksuominaisuudella varustetun maksupäätteen.

Vaikka Apple Pay ja Google Pay toimivat lähimaksun tapaan, voi niillä maksaa myös 
lähimaksurajan (50 €) ylittäviä hierontakäyntejä. Lähimaksurajan ylittävissä maksuissa 
asiakkaan älylaite saattaa pyytää lisätunnistusta, jonka jälkeen maksun voi tehdä 
loppuun.

Näin Google Pay toimii:
Jos Edenred-kortti on asetettu ensisijaiseksi 
maksukortiksi, kortinhaltijan tarvitsee ainoastaan 
avata puhelimensa lukitus ja pitää puhelinta 
maksupäätteen lähellä. Mikäli Edenred-kortti ei 
ole ensisijainen maksukortti, tulee kortinhaltijan 
avata Google Pay -sovellus ja maksaa sen kautta.

Puhelin voi pyytää satunnaisesti lisätunnistusta 
(sormenjälki, PIN-koodi, Face ID), minkä jälkeen 
maksun voi suorittaa loppuun normaalisti. 
Sininen OK-merkki puhelimen näytöllä kertoo 
maksutapahtuman onnistuneen.

Näin Apple Pay toimii:
Kortinhaltija tuplaklikkaa mobiililaitteensa sivupainiketta, valitsee Edenred Hieronta -kortin 
ja vahvistaa maksun joko sormenjälkitunnisteella (Touch ID) tai Face ID:llä. 

Kortin valinta
Asiakas avaa lompakko-
sovelluksen ja valitsee 
Edenred Hieronta -kortin.

Summan määritys
Näppäile kassaan tai 
maksupäätteeseen 
summa, jonka asiakas 
haluaa maksaa.

Maksun teko
Asiakas aktivoi kortin 
Face/Touch ID:llä ja pitää 
älylaitella maksupäätteen 
lähellä, kunnes merkkiääni 
vahvistaa maksun.


