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EDENREDIN TYÖSUHDE-EDUT

Työnantajasi lataa etusaldoa MyEdenred-tilillesi. Edun yleinen 
voimassaoloaika on 2 vuotta latauksesta, ellei työnantaja määritä toisin.

Verkostoomme kuuluu tuhansia lounas-, liikunta-, kulttuuri-, hieronta-, 
työmatka- sekä hammashoitopaikkoja ympäri Suomen. Edut tarjoavat 
siten lukemattomia mahdollisuuksia uusiin elämyksiin.

MyEdenred-tililtäsi veloitetaan aina vain maksetun palvelun 
todellinen summa – rahaa ei siis mene hukkaan! 

Voit maksaa fyysisellä tai virtuaalisella Edenred-kortillasi 
kätevästi myös Apple Pay- ja Google Pay -maksutavoilla! 

Edenred on Suomen johtava työsuhde-etujen 
tarjoaja, maksuratkaisujen edelläkävijä sekä arjen 

hyvinvoinnin mahdollistaja. Monipuoliset 
työsuhde-etujemme tukevat hyvinvointiasi niin 

töissä kuin vapaa-ajalla.
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EDENREDIN EDUT JA MAKSUTAVAT (2023)

Verovapaat rajat Fyysinen
kortti

Virtuaalinen 
kortti Apple Pay Google Pay Edenred Pay Lounasseteli, 

Virikeseteli MyChoice

8,00 - 12,70 € / pv

400 € / vuosi

3400 € / vuosi

360 € / vuosi

3000 € / vuosi

Lounari

Virike

Hieronta

Työmatka

Hammashoito
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MyEdenred

MYEDENRED
Palvelu toimii mobiilisovelluksella tai selainversiolla

MyEdenredissä voit:

 Tarkistaa saldon määrän, maksutapahtumat ja 45 päivän sisällä vanhenevat 
saldot

 Tehdä saldolatauspyyntöjä (työnantajastasi riippuen)

 Tehdä Edenred Pay -mobiilimaksuja (työsuhde-edusta riippuen)

 Lisätä henkilökohtaisen pankki- tai luottokorttisi Wolt-maksuissa hyödynnettäväksi

 Siirtää saldoa MyChoice-ominaisuudella eri etujen välillä (Virike, Työmatka, 
Hieronta & Hammashoito)

 Muokata yhteystietojasi (sähköposti, osoite, puhelinnumero) 'Profiili' -osiossa

 Etsiä käyttöpaikkoja ja lähettää meille käyttöpaikkavinkkejä

https://myedenred.fi/
https://edenred.fi/fi/blog/maksa-wolt-tilaukset-edenredin-lounasedulla
https://edenred.fi/fi/kayttopaikkahaku
https://edenred.fi/fi/edunsaaja#kayttopaikkavinkki
https://apps.apple.com/fi/app/myedenred-finland/id1067742282?l=fi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edenred.FIMyEdenredProdIOS&hl=fi&gl=US
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1. Lataa MyEdenred 
sovelluskaupastasi tai mene 
osoitteeseen myedenred.fi

2. Avaa MyEdenred ja 
valitse Aktivoi kortti.

3. Täytä kortin sarjanumero 
ja henkilötunnuksesi.

UUDEN KORTIN AKTIVOINTI

Aktivoi Edenredin virtuaalinen tai fyysinen maksukortti sarjanumerolla ja henkilötunnuksella

Tarkista korttisi sarjanumero:

 Virtuaalikortin sarjanumero löytyy 
Edenredin lähettämästä sähköpostista

 Fyysisen kortin sarjanumero löytyy kortin 
takapuolelta vasemmasta alareunasta
• Kyseessä ei ole kortin etupuolelta löytyvä 

numerosarja

Jos olet jo rekisteröitynyt MyEdenrediin ja 
saat käyttöösi uuden edun:

 Kaikki sinulle oikeutetut edut löytyvät 
MyEdenredin valikosta. Kun sinulle on 
tilattu uusi kortti, pääset aktivoimaan sen 
siirtymällä etukohtaiselle sivulle ja 
valitsemalla kortin aktivoinnin.
• Huom! Jokaisella edulla on oma maksukorttinsa, 

jotka tulee aktivoida erikseen (pl. Lounari ja 
Virike, jotka toimivat samalla Edenred-kortilla)

4. Jos sinulla on tunnukset, 
Kirjaudu sisään.

Jos olet uusi käyttäjä, katso 
rekisteröitymisohjeet 
seuraavalta kalvolta!

https://www.myedenred.fi/fi/
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2. Luo tunnukset, 
hyväksy ehdot ja 

valitse Rekisteröidy.

1. Aloita 
käyttäjätunnusten 

luominen valitsemalla 
Rekisteröidy.

3. Hyväksy ja jatka saadaksesi 
kaikki ominaisuudet käyttöösi.

Huom! Rajoitetulla versiolla voit 
tehdä vain Edenred Pay –

maksuja. Et siis näe etusaldoja 
tai maksutapahtumia, etkä voi 

tehdä saldolatauspyyntöjä. 

4. Olet valmis! Jatka 
palveluun valitsemalla 

Aloita käyttö.

REKISTERÖITYMINEN MYEDENRED-PALVELUUN

Kaikki etusi toimivat samalla käyttäjätunnuksella

Milloin et tarvitse uutta käyttäjätunnusta?

 Sinulla on jo käytössäsi Edenredin etuja 
ja olet saanut käyttöösi uuden edun

 Olet saanut uusitun kortin vanhentuvan 
kortin tilalle

Milloin tarvitset uuden käyttäjätunnuksen?

 Käytät Edenrediä ensimmäistä kertaa

 Olet vaihtanut työnantajaa

 Etuusi on tullut muutoksia työnantajasi 
puolesta 
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KORTIN TIETOJEN JA SALDON TARKISTUS
Näet sekä virtuaalisen että fyysisen korttisi tiedot MyEdenredistä

1. Avaa MyEdenred ja valitse 
valikosta tai etusivulta minkä 

edun tietoja haluat tarkastella. 

3. Korttitiedot-
väilehdellä sivulta 

näet maksukorttisi tilan 
ja tyypin. Pääset 

näkemään korttitiedot 
valitsemalla Näytä 

kortti.

4. Kortin Etuosasta näet 
kortin numeron ja 
voimassaoloajan.

2. Löydät etusi ostokset 
Maksutapahtumat-

välilehdeltä. Näet myös 
saldosi määrän ja onko 

sinulla vanhenevia saldoja 
seuraavan 45 päivän 

aikana.

5. Kortin 
Takaosasta

voit tarkistaa kortin 
CVC-numeron.

Muistathan tämän!

Lounari ja Virike toimivat 
samalla Edenred-kortilla

Työmatka-, Hieronta- ja 
Hammashoitoedulla on 

omat, erilliset maksukorttinsa

Jokainen kortti tulee 
aktivoida erikseen!
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2. Siirryttyäsi ’Profiili’-
osioon pääset 

tarkastelemaan 
yhteystietojasi. Voit 

muokata niitä 
valitsemalla Muokkaa.

1. Oikean yläkulman ikonista 
pääset ’Profiili’-osioon, voit 
muokata kielivalintaa tai 
tarkistaa sovellusversion.

3. Kun olet muokannut 
tiedot, valitse Tallenna.

4. Sivun alaosasta voit 
aktivoida markkinointiluvan 
(jotta saat tärkeitä tietoja 

edustasi!) vaihtaa salasanasi, 
lukea lisätietoja tai poistaa 

tunnuksesi. 

MUOKKAA YHTEYSTIETOJASI

Voit päivittää yhteystietosi tai vaihtaa salasanasi MyEdenredissä

Muista pitää yhteystietosi ajantasalla!

 Edenredin maksukortit lähetetään sinulle 
MyEdenredin yhteystiedoissa olevaan 
postiosoitteeseen (fyysinen kortti) tai 
sähköpostiin (virtuaalikortti). 
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EDENREDIN MAKSUTAVAT

Monipuolista maksamista Mastercardilla

Edenredin edut toimivat Mastercard-pohjaisilla 
maksukorteilla. Fyysinen maksukorttimme on 
valmistettu hävikkimaissista ja toimii normaalin 
pankkikortin tapaan – myös lähimaksulla ja sirulla 
ilman PIN-koodia. Saatavilla on myös virtuaalinen 
maksukortti, jonka tiedot löytyvät kätevästi 
MyEdenredistä

Molemmat korttityypit toimivat Apple Payssa, 
Google Payssa sekä verkkokaupoissa 
(palveluntarjoajasta riippuen). Ne ovat myös 
lisättävissä maksutavaksi mm. Wolt-palveluun sekä 
HSL-, VR Matkalla- ja Whim-sovelluksiin.

Jokaisella edulla on omat maksukorttinsa ja -
tapansa (pl. Lounari ja Virike, jotka toimivat 
samalla Edenred-kortilla).

Mobiilimaksamisen edelläkävijä

Olemme Suomen ainoa työsuhde-etujen tarjoaja, joka 
mahdollistaa maksamisen kolmella helpolla ja turvallisella 
mobiilimaksutavalla: Apple Pay, Google Pay ja Edenred 
Pay. Tarvitset vain älylaitteen!

Apple Pay ja Google Pay ovat iOS- ja Android-
käyttöjärjestelmien maksutavat, joihin voi liittää jokaisen 
edun fyysisen tai virtuaalisen maksukortin. Ne toimivat 
kaikilla lähimaksua tukevilla maksupäätteillä.

Edenred Pay on Edenredin oma mobiilimaksutapa, joka 
mahdollistaa maksamisen MyEdenred-palvelussa. Se 
toimii Lounari-, Virike- ja Hieronta-palveluiden 
maksamiseen vain muutamalla klikkauksella.

Tutustu maksutapoihin

Tarkista Käyttöpaikkahausta mitä maksutapoja kukin käyttöpaikka hyväksyy

https://edenred.fi/fi/edunsaaja/maksutavat
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APPLE PAY & GOOGLE PAY

Maksa älylaitteellasi verkostomme kaikissa paikoissa, joista löytyy lähimaksua tukeva maksupääte

Toimii kaikilla Edenredin eduilla

Lisää kortti avaamalla iOS-laitteesi 
Lompakko-sovellus ja seuraamalla 
ohjeita. Maksutapa toimii iPhonella, 
iPadilla ja iWatchilla!

Maksa tuplaklikkaamalla sivu- tai 
kotinäppäintä (laitteestasi riippuen) ja 
valitsemalla haluamasi maksukortti.
Vahvista maksu (FaceID tai TouchID), 
vie laite maksupäätteen lähelle ja olet 
valmis!

Toimii kaikilla Edenredin eduilla

Lisää kortti avaamalla Android-
laitteesi Google Wallet -sovellus ja 
seuraamalla ohjeita.

Maksa avaamalla Google Wallet, 
valitsemalla Edenred-kortti ja viemällä 
laitteesi maksupäätteen lähelle. 
Puhelin pyytää sinulta 
lisätunnistautumista (PIN, FaceID tai 
TouchID). Maksupääte kuittaa 
maksun onnistuneeksi ja olet valmis!
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1. Avaa MyEdenred ja etsi 
käyttöpaikkaa klikkaamalla

karttabanneria tai valitsemalla Tee 
mobiilimaksu haluamasi edun 

yhteydestä etusivulta tai 
etukohtaiselta sivulta.

2. Valitse käyttöpaikka sijaintisi 
perusteella tai etsi nimellä. Klikkaa 
käyttöpaikkaa tehdäksesi maksun.

3. Syötä maksettava summa ja 
halutessasi täsmennä ostettu 

palvelu ’Lisätiedot 
käyttöpaikalle’ -kenttään.

Huom! Jos etu ei kata palvelun 
koko summaa, maksa 

loppuosa toisella maksutavalla.

4. Tarkista maksun 
tiedot ja klikkaa 

Vahvista.

5. Näytä kuitti kassahenkilölle. 
Maksu on nyt valmis ja pääset 

nauttimaan edustasi!

Jos teet etämaksua, tarkista 
toimintaohjeet suoraan 

palveluntarjoajalta.

EDENRED PAY -MOBIILIMAKSU
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MYCHOICE

Valitse itsellesi paras tapa käyttää etuasi!
 MyChoice antaa sinulle vapauden 

valita mihin käytät etuasi mieluiten 
• Siirrä saldoa Virike-, Työmatka-, Hieronta- ja 

Hammashoitoetusi välillä verovapaiden 
rajojen puitteissa

• Huom! Ominaisuus on käytössäsi vain, jos 
työnantajasi on aktivoinut sen

 Voit tehdä 5 siirtoa 30 vuorokauden 
aikana

 Saldo siirtyy reaaliaikaisesti ja on heti 
käytettävissäsi

Lue lisää

4. Siirto on 
valmis ja etu 

käytettävissäsi!

1. Avaa MyChoice
MyEdenredin 

valikosta.

2. Valitse edut, joiden 
välillä haluat tehdä 
saldosiirron, syötä 

siirrettävä summa ja 
valitse Siirrä saldoa.

3. Vahvista
tapahtuma.

https://edenred.fi/fi/blog/tyosuhde-etujen-maksurajat
https://edenred.fi/fi/blog/mychoice
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EDENRED LOUNARI

Lounasetu on 25 % verovapaata ja Suomen suosituin työsuhde-etu. 
Lounaetu tarjoaa virkistävän tauon – niin toimistolla kuin etätöissä.

 Suomen laajin lounasverkosto ja lähes 20 000 käyttömahdollisuutta
• Ravintolat, kahvilat, ruokakaupat, kioskit, ravintolavaunut ja Wolt. Etu kattaa myös kuljetuksen!

• Ruokakaupasta voi ostaa mm. palvelutiskin lämpimiä- sekä sushi- ja salaattibaarin koottavia 
annoksia. Etu ei käy mm. elintarvikkeisiin, eineksiin tai valmisruokiin, vaan aterian tulee olla 
kaupassa valmistettu ja/tai pakattu.

 Lounasedun päiväkohtaiset maksurajat 8,00 € - 12,70 € (2023)
• Maksimirajan ylittävä summa tulee maksaa toisella maksuvälineellä. Huikkaa siis kassahenkilölle 

paljonko haluat edultasi veloitettavan ja maksa loppuosa toisella maksuvälineellä.

• Jos maksu alittaa minimirajan, meidän tulee silti veloittaa sinua minimisumman verran. 
Huomioithan tämän lounasmaksuja tehdessäsi.

 Kuukausikohtainen etu, ei sidottu viikonpäivään tai kellonaikaan
• Tilille ladattava määrä vaihtelee kuukausittain työpäivien määrän mukaan ja on tarkoitettu 

käytettäväksi kerran vuorokaudessa.

 Maksutapoina virtuaalinen tai fyysinen Edenred-kortti, Apple Pay ja Google Pay 
sekä kätevä Edenred Pay -mobiilimaksu

Tutustu etuun

https://edenred.fi/fi/blog/maksa-wolt-tilaukset-edenredin-lounasedulla
https://edenred.fi/fi/edunsaaja/lounari
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EDENRED VIRIKE

Liikunta- ja kulttuurietu on yksi suosituimmista työsuhde-eduistamme, eikä 
suotta! Se toimii pääsylippunasi liikunnan ja kulttuurin virkistävään 
maailmaan kaikkialla Suomessa.

 Virikkeellä niin kehosi ja mielesi pysyvät virkeänä, joko liikunta-aktiviteettien tai 
kulttuuriharrastusten parissa
• Maksa edulla mm. kuntosalijäsenyys, padelvuoro, tenniskentän vuokra, joogakurssi, 

keilauskerta, laskettelulippu, välinevuokra tai tanssitunti.

• Rentoudu kulttuurin parissa esim. ostamalla Museokortti, lippu balettiin, teatteriin, elokuviin tai 
festareille, tai ilmoittautumalla vaikka käsityökurssille.

 Edenredin käyttöpaikkaverkosto tarjoaa yli 10 000 tapaa nauttia liikunta- ja 
kulttuuriedusta

 Etu on verovapaa 400 € / vuosi
 Maksutapoina virtuaalinen tai fyysinen Edenred-kortti, Apple Pay ja Google 

Pay sekä kätevä Edenred Pay -mobiilimaksu

Tutustu etuun

https://edenred.fi/fi/edunsaaja/virike
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EDENRED TYÖMATKA

Julkista liikennettä hyödyntämällä lisäät arkiliikuntaasi huomaamatta – ja 
säästät samalla myös luontoa!

 Bussit, ratikat, junat, lautat, kaupunkipyörät ja metrot... Edenredin työmatkaetua 
voi hyödyntää lukuisiin erilaisiin matkustustapoihin!
• Etu on tarkoitettu henkilökohtaisiin kodin ja työpaikan välisiin matkoihin, mutta sitä ei ole 

rajoitettu aikaan tai paikkaan.

 Etu on verovapaa 3400 € / vuosi
 Maksutapoina virtuaalinen tai fyysinen Edenred Työmatka -kortti sekä Apple 

Pay, minkä lisäksi kortin voi liittää HSL-, Whim- ja VR Matkalla -sovelluksiin
 Fyysinen maksukortti toimii lukuisiin julkisen liikenteen palveluihin, jotka toimivat 

myös virtuaalikortilla Apple Payn ja Google Payn kautta. Voit ladata 
paikallisliikenteen matkakortin esim. R-kioskeilla ja Matkahuollon sekä HSL:n 
toimipisteissä. Lisäksi R-kioskeilta voi ostaa VR:n junalippuja.

Tutustu etuun

https://edenred.fi/fi/blog/edenredin-tyomatkaedulla-junaliput-vr-sovelluksesta
https://edenred.fi/fi/edunsaaja/tyomatka


1717

EDENRED HIERONTA

Säännöllinen hieronnassa käynti tukee hyvinvointiasi, 
ennaltaehkäisee sairaspoissaoloja ja auttaa jaksamaan töissä

 Hierontaetu on tarkoitettu lihashuoltoon, palautumiseen ja 
rentoutumiseen
• Nauti klassisesta- tai urheiluhieronnasta!

• Voit käyttää etua myös fysioterapiaan, mikäli työterveyshuoltoa koskevassa 
sopimuksessa, ohjesäännössä tai muussa vastaavassa asiakirjassa on mainittu 
fysioterapian kuuluvan yrityksen työterveyspakettiin. Tarkista tämä työnantajaltasi!

• Huomioithan, että hierontapalveluita ei voi maksaa Virike-edulla!

 Palaudu hieronnalla tuhansissa hierontapaikoissa ympäri Suomen!
 Edenredin hierontaetu on verovapaa 360 € / vuosi
 Virtuaalisen edun maksutapoina Apple Pay, Google Pay ja kätevä 

Edenred Pay -mobiilimaksu

Tutustu etuun

https://edenred.fi/fi/edunsaaja/hieronta
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EDENRED HAMMASHOITO
Säännöllinen hammashoito edistää kokonaisvaltaista terveyttä ja 
hyvinvointia – ja pistää hymyilemään!

 Edenred Hammashoito julkaistaan alkuvuonna 2023!
 Etu käy maksutavaksi mm. hammastarkastuksiin, reikien paikkaukseen, 

hammaskiven poistoon sekä muihin hoitotoimenpiteisiin
• Edulla ei voi maksaa esteettistä hammashoitoa, kuten hampaiden valkaisua tai ei-

lääketieteellistä oikomishoitoa.

 Edenredin hammashoitoetu on verovapaa 3000 € / vuosi
 Virtuaalisen edun maksutapoina Apple Pay ja Google Pay

Tutustu etuun

https://edenred.fi/fi/edunsaaja/hammashoito
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Mietityttääkö vielä jokin?
Löydät kaiken tarvitsemasi tiedon etuihin liittyen:

• Edenred.fi/edunsaaja
• Usein kysytyt kysymykset

• Kysymällä virtuaaliselta asiakaspalvelija Ellalta MyEdenredissä tai Edenredin verkkosivuilla
• Yhteydenottolomakeella
• Soittamalla numeroon (09) 7594 2848 (pvm/mpm), ma-pe 9.00 – 16.00!

Voit myös ottaa meihin yhteyttä:

https://edenred.fi/fi/edunsaaja
https://edenred.fi/fi/knowledge/edunsaaja
https://www.myedenred.fi/fi/
https://edenred.fi/fi/
https://edenred.fi/fi/edunsaaja-ota-yhteytta
http://www.instagram.com/edenredfinland
https://www.facebook.com/edenredfinland/
https://www.linkedin.com/company/edenred-finland
https://twitter.com/edenredfinland
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