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Henkilöstöetujen edelläkävijä.

900 000 käyttäjää ja 37 000 
palveluntarjoajaa Suomessa.

Tuhansien työnantajien luottama.

Epassi on johtanut alan 
mobiilivallankumousta ja on nyt 
Pohjoismaiden markkinajohtaja 
sekä halutuin kumppani 
työsuhde-etujen maksutapana.



Henkilöstöedut,
nyt ja tulevaisuudessa.

Digitalisaatio koskee jokaista toimialaa ja 
tapaamme toimia. Fyysinen infrastruktuuri sekä 
palvelumuodot kehittyvät koko ajan.

Ihmiset ovat yksilöitä ja mikä toimii yhdelle ei 
välttämättä toimi toiselle. Henkilöstön 
kokonaisvaltainen hyvinvointi ottaa huomioon 
tarpeet niin fyysisen kuin henkisen hyvinvoinnin 
kannalta.

Tulevaisuuden työsuhde-etujen tulee vastata 
tulevaisuuden tarpeisiin ja työskentelyyn.



Edut teidän tarpeisiinne.

Yrityksesi näköinen
Epassilla on laajin valikoima 

erilaisia etuja, ja niistä 
voidaan räätälöidä 
yritystäsi parhaiten 

palveleva paketti. Edut 
saatte käyttöönne nopeasti 

ja stressittömästi.

Järkevät kustannukset
Laskutuksemme perustuu 

etujen todelliseen 
käyttöön. 

Käyttämättömistä eduista 
ei koidu turhia 

kustannuksia. Liittymis- tai 
kuukausimaksuja emme 

veloita.

Käyttäjä edellä
Edut kulkevat mukana 

puhelimessa ja ovat siten 
aina käden ulottuvilla. 

Epassi palvelee 
monenlaisia käyttäjiä: sillä 
voi maksaa jo yli 37 000 

paikassa ympäri Suomen.

Kattava raportointi
Voit seurata etujen käyttöä 

työntekijä- ja 
etukohtaisesti, reaaliajassa. 

Tällöin etujen vaikutusta 
työhyvinvointiin on helppo 

arvioida.

Ekologinen valinta
Koska kortteja tai seteleitä 
ei tarvita, Epassin käytöstä 

ei synny paperi- tai 
muoviroskaa. Lisäksi 

palvelimemme pyörivät 
uusiutuvalla energialla.

Kotimainen palvelu
Epassi on suomalainen 
yritys, joka työllistää 
ihmisiä Suomessa, 

Pohjoismaissa ja muualla 
Euroopassa. Palvelemme 

suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi.





Yksi Epassi, kaikki edut.

Lounas Liikunta Kulttuuri Hyvinvointi Työmatka ErgoSafe

FLEX

Avoin lounas
Lounasedulla maksetaan Epassi-sovelluksella näppärästi missä 

tahansa maanlaajuisen verkoston ravintolassa. Etu toimii kätevästi 
myös mm. Wolt -tilauksiin ja noutoihin.

Sopimusruokailu
Lounasedun voi hyödyntää ainoastaan työnantajan 

sopimusruokailuravintoloissa. Mukaan lisättävien ravintoloiden määrää 
ei ole rajattu.

Hybridi
Työnantajan valitsemat sopimusravintolat sopimushinnoin sekä kaikki 
muut ravintolat. Sopii erityisesti suurille työnantajille, joilla on useita 

toimipisteitä, paljon työkseen matkaavia sekä etätyöntekijöitä.

Lounasedun voi tarjota joko luontoisetuna (palkanlisä) tai 
lounasvähennyksenä (palkanpidätys), jolloin palkasta vähennetään 

edun verotusarvo 75%. Verotusarvon ylittävän osuuden työntekijäsi 
voivat maksaa kätevästi ePassiin ladatulla OmaRahalla.

Liikuntaedulla voi ostaa esim. 
salikortin, käydä uimahallissa,  
osallistua tenniskurssille tai 

käyttää myös urheiluseurojen ja 
erilaisten liikuntatapahtumien 

jäsen- tai osallistumismaksuihin.

Kulttuuriedulla voi maksaa 
vaikkapa leffalipun, museokortin, 

festarilipun tai opiston 
keramiikkakurssin –

käyttökohteita riittää.

Etujen yhteenlaskettu arvo voi 
olla enintään 400 euroa

vuodessa. Sen voi vähentää 
kokonaisuudessaan verotuksessa.

Hyvinvointietua voi 
tarjota enintään 500 euroa 

vuodessa erilaisiin 
hyvinvointi- ja 

terveyspalveluihin, kuten 
hierontaan, 

terveystarkastuspakettiin 
tai hammaslääkärillä 

käyntiin.

Kodin ja työpaikan väliset 
matkat voi hoitaa 

näppärästi työmatkaedulla. 
Työmatkaedun voi tarjota 

työntekijöille joko 
palkanlisänä tai palkkaan 

sisällytettynä etuna. Etu on 
verovapaa 300 euroon

asti.

Etu toimii kätevästi 
suoraan VR Matkalla, HSL 
ja Whim –sovelluksissa.

Työnantajat voivat 
osallistua henkilöstön 

työvälineiden, 
varusteiden ja 

kotitoimiston kalusteiden 
hankintaan kustantamalla 
ne osittain tai kokonaan. 

Riippuen niiden 
tarkoituksesta sekä 
työhyvinvointiin ja -

turvallisuuteen liittyvistä 
vaatimuksista.

Epassi Flex on yhtä kuin vapaus valita. 
Valittavissa  2-4 etua.

LOUNAS
Nykyaikainen vaihtoehto lounassetelille 
ilman maksuvälineiden jakelua tai 
prepaid-latauksia.

Jatkuvasti uusia 
palveluita vastaamaan 

tarpeisiinne.

UUTTA



Epassi Lounas kannustaa työntekijöitäsi viettämään lounastauon 
ja syömään ravitsevan aterian päivän aikana. Terveellinen ja 
monipuolinen lounas vahvistaa koko henkilökunnan hyvinvointia. 
Epassi Lounaan ansiosta lounasetu hoituu entistä helpommin ja 
kustannustehokkaammin. 

Toisin kuin etukäteen lunastettavissa lounassetelissä tai 
maksukortissa, Epassin lounasedussa työnantaja maksaa vain 
käytetyistä eduista. Et maksa turhasta, kun edun kustannukset 
muodostuvat täsmälleen maksettujen aterioiden perusteella.

Epassin avulla työnantaja saa jaettua lounasedun työntekijöille 
reaaliaikaisesti. Lisäksi se raportoi käytetyt eurot eriteltynä 
verottajaa varten.
Ravintoedun (lounari, lounasseteli, lounasetu jne.) suuruus 
vuonna 2022 on 7,15 - 11,30 euroa ateriaa kohden. Etua voidaan 
antaa joko tarkasti kunkin kuukauden työpäivien mukaan tai 
keskimääräisten työpäivien mukaan. Keskimääräinen työpäivien 
määrä on kuukausittain 21 päivää.

Epassi Lounas.



Epassi x Wolt.
Epassi on ainoa henkilöstöetujen maksupalvelu, joka 
toimii suoraan Woltissa. Woltin sovelluksella ja 
verkkosivuilla voit tilata ruokaa kotiinkuljetuksella 
lempiravintoloistasi ympäri Suomen.

Epassissa voi tilata ruokaa edullasi milloin vain (kyllä, 
etua voi käyttää myös iltaisin ja viikonloppuisin!). 
Edun ylimenevän maksun voi hoitaa kätevästi 
OmaRahalla.

Näin yhdistät Epassin ja Woltin
1. Avaa Wolt ja liitä Epassi klikkaamalla oikealta 

alhaalta ”Profiili" → "Maksutavat" → ”Epassi”
2. Vahvista maksutapa Epassin sovelluksessa 

siirtyessäsi sinne automaattisesti. Voit lisätä 
Epassin oletusmaksutavaksi klikkaamalla sitä 
uudestaan maksutavat-valikossa, eikä sinun 
tunnistautua enää jatkossa.



Yksi budjetti, kaikki edut.

Epassi Flex on työntekijän henkilökohtainen 
hyvinvointibudjetti. Siinä missä yksi kaipaa hierontaa, 
toinen harrastaisi mieluummin kulttuuria. Epassi Flex 
tarjoaa kaivattua valinnanvapautta henkilöstöetujen 
käyttöön. 

Työnantaja antaa työntekijälle valittavaksi 2-3 etua 
seuraavista:

Liikunta & Kulttuuri
Hyvinvointi
Työmatka

Koronan myötä Flex on kasvanut 192 % verrattuna 
vuoteen 2020.

Suomen arvostetuimmat työnantajat ovat ottaneet 
Flexin käyttöön, koska se on markkinoiden joustavin 
hyvinvointibudjetti.

Epassi Flex.



Liikuntaetu on kulttuurin ohella Suomessa suosituin 
verovapaa työsuhde-etu, jonka työnantaja voi 
vähentää täysimääräisesti omassa kirjanpidossaan.

Epassi Liikunta & Kulttuuri - mobiilietu on 
nykyaikainen vaihtoehto liikuntaseteleille, 
kulttuuriseteleille sekä maksukorteille, jotka 
aiheuttavat työnantajalle turhia lisäkustannuksia.

Epassiin ei liity hävikkiä tai jakelulogistiikkaa. 
Kustannukset perustuvat todelliseen käyttöön eikä 
palvelumaksun lisäksi ole muita kuluja. Käytettyjä 
euroja on voi seurata raporteista reaaliajassa.

Liikunta- ja kulttuuriedun käyttöpaikkoja on 
Suomessa yli 18 000 ja käyttäjinä yli 800 000 valtion, 
kuntien, kaupunkien, pörssiyhtiöiden ja pienempien 
yritysten työntekijää.

Epassi Liikunta & 
Kulttuuri.



Epassin hyvinvointietu kattaa kaikki työntekijöiden 
hyvinvoinnin kannalta oleelliset palvelut - hieronta, 
hammaslääkäri ja paljon muuta!

Nyt myös fysioterapian voi maksaa ilman lääkärin tai 
työterveyshuollon lähetettä. Sen sijaan edulla ei voi 
maksaa kosmeettisia tai esteettisiä palveluita, eikä 
henkilökohtaisia henkisen kehittämisen valmennuksia.

Hyvinvointietua voi tarjota enintään 500 euroa 
vuodessa ja etu tulee tarjota koko henkilöstölle.

Verottajan ohjeistuksen mukaisesti Epassi Hyvinvointi -
edun piiriin kuuluvat muun muassa hieronta, fysikaalinen 
hoito, terveys- ja lääkäripalvelut (esim. silmä-, hammas-
ja muut erikoislääkärit).

Epassi Hyvinvointi.



Epassi Työmatka kuljettaa työntekijäsi kotoa töihin 
ja takaisin

Työntekijäsi voivat kuitata kodin ja työpaikan väliset 
matkat näppärästi työmatkaedulla. Epassi käy 
matkakorttien ja kausilippujen maksuvälineeksi muun 
muassa R-kioskeilla, Stockmannilla ja HSL:n
palvelupisteissä.

Voit tarjota työmatkaedun työntekijöillesi joko 
palkanlisänä tai palkkaan sisällytettynä etuna.
Etu on verovapaa 300 euroon asti.

Epassi Työmatka.





Epassi x HSL.
HSL-sovelluksesta saat helposti niin liput kuin 
reititkin. Voit ostaa kerta-, kausi- tai 
vuorokausilipun missä ja milloin vain. Maksat 
nämä liput kätevästi nyt myös Epassin 
työmatkaedullasi.

Epassilla maksaminen on helppoa ja nopeaa. 
Maksaminen onnistuu kätevästi, vaikka bussia 
odotellessa. Kun sinulla on kausilippu 
puhelimessasi, liikkuminen on vaivatonta niin 
työmatkoilla kuin vapaa-ajallakin. Lippu on 
voimassa vyöhykkeillä, joiden kautta kuljet 
matkoilla kodin ja työpaikan välillä. Voit tehdä 
matkoja tällä alueella niin paljon kuin haluat. Jo 
kolme edestakaista matkaa viikossa riittää 
siihen, että kausilippu on kertalippua 
edullisempi vaihtoehto. Katso ohjeet 
maksamiseen alta.





OmaRaha on käyttäjän omaa rahaa, jota voi ladata 
Epassi-tilille ja käyttää tarpeen mukaan esimerkiksi 
silloin, kun maksettava summa on henkilöstöetua 
suurempi. Tällöin saat kuitattua koko summan yhdellä 
kertaa, eikä muita maksuvälineitä tarvita.

Jos esimerkiksi ostat 12 € maksavan lounaan, 
lounasetu kattaa siitä verottajan määrittelemän 
enimmäismäärän, 11,30 €. Erotuksen, 0,70 € voi 
maksaa OmaRahalla.

Lisäksi OmaRahaa voidaan käyttää henkilöstöetujen 
omavastuuosuuksien maksamiseen. Yleisintä tämä on 
lounasedussa. Epassi GO:ssa mahdollisia 
omavastuuosuuksia ei voi maksaa OmaRahalla.

OmaRaha toimii kaikkialla, missä muutkin mobiilimaksut. 
Sillä voi maksaa minkä suuruisia maksuja tahansa, 
milloin vain.

Epassi OmaRaha.



Ainoastaan Epassilla!
Täysin uudenlainen kumppanuus syntyi, 
kun olosuhteet maailmalla muuttuivat 
dramaattisesti vuonna 2020. Miltei 
jokaisen suomalaisen Finnair Plus –pisteet 
jäivät odottamaan vanhenemistaan.

Epassin ja Finnairin yhteistyö mahdollistaa 
kenen tahansa käyttää Finnair Plus –
pisteitään Epassissa. Pisteillä voi maksaa 
ruokailuja sekä liikunnan, kulttuurin, 
hyvinvoinnin, matkustamisen palveluita 
kaikissa kauppiaskohteissamme.

Käyttäjän tarvitsee ainoastaan yhdistää 
Finnair Plus –tilinsä Epassiin. Suosituimpia 
käyttökohteita ovat olleet golf, padel, 
laskettelu, hieronta, museokortit, tennis ja 
ruokailut.

Epassi x Finnair.



Epassin koko maan kattavassa kauppiasverkostossa 
on yli 35 000 palveluntarjoajaa. Verkosto laajenee ja 
monipuolistuu jatkuvasti. Kuuntelemme asiakkaitamme 
sekä käyttäjiämme ja kasvatamme verkostoamme 
aktiivisesti mielenkiintoisilla uutuuksilla sekä toiveiden 
perusteella.

Palveluntarjoajan kassalla maksun lisäksi Epassilla voi 
maksaa myös verkossa. Epassin verkkomaksua käyttää 
mm. kauppiaat joilla ei ole kassaa tai fyysistä 
toimipistettä. Maksa ostoksesi Epassin palvelusivuilla ja 
näytä tai lähetä kuitti palveluntarjoajalle. 

UUTTA: Epassi maksunappi yli 300 verkkokaupassa.
Nyt voit maksaa ostoksesi Epassin maksunapilla 
verkkokaupan kassalla. Valitse Epassi maksutavaksi ja 
vahvista maksu Epassi-tunnuksillasi.

Laaja ja kasvava
Kauppiasverkosto.



Epassi

Henkilöstöetujen verkkokauppa.

Market Place on verkkokauppa, jossa voi ostaa 

palveluntarjoajien palveluita Epassin liikunta-, 

kulttuuri- ja hyvinvointiedulla.

Etenkin rajoitusten aikana ja käyttäjien 
asuinpaikkakunnasta riippuen, on etujen käyttäminen 
saattanut olla hankalaa. Market Placessa ostaminen 
onnistuu kotisohvalta käsin.

Kausittaisia, mahtavia tarjouksia vain Epassin käyttäjille.
Mukana jo yli 120 palveluntarjoajaa kautta maan!

https://marketplace.epassi.fi

https://marketplace.epassi.fi/


Vaivatonta & helppoa.

• Automaatiot säästävät aikaa ja rahaa

• Ei isoja ennakkomaksuja

• Maksatte ainoastaan käytetyistä eduista

• Ei aloitus- tai logistiikkakuluja

• Reaaliaikaiset raportit ja seuranta

• Tunnukset ulkoistetulle palkkahallinnolle

• Epassin palvelu allokoi etujen käyttöoikeudet 
sekä  mahdolliset käyttäjätilien muutokset 
vastaamaan työnantajan määrittämiä asetuksia.

• Työntekijät käyttävät etujaan valitsemallaan 
tavalla (mobiilisovellus, tekstiviesti, online).

• Kaikki maksudata tallennetaan automaattisesti 
Epassin palvelimille, mistä ne on helppo koota 
omiksi raporteikseen.

Työnantaja.



Vaivatonta & helppoa.

• Helppokäyttöinen ja intuitiivinen mobiilisovellus.

• Edut latautuvat automaattisesti.

• Reaaliaikainen näkymä etujen saldoihin ja käyttöhistoriaan.

• Työntekijät maksavat ainoastaan käyttämistään eduista (ei hävikkiä).

• Omavastuu voidaan vähentää joko palkasta tai käyttämällä OmaRahaa.

• Monipuoliset maksutavat
• Maksu puhelinnumerolla - kassahenkilö tarkistaa henkilöllisyyden ja veloittaa 

maksun puhelinnumeron perusteella.
• Maksu verkossa tai Market Placessa – palvelut siirrytään maksamaan 

Epassin verkkopalveluun, jonka jälkeen palataan verkkokauppaan.

Työntekijä.




