
EAZYRBEAK henkilöstöliikuntaetu 



• Eazybreak Liikuntaseteli on työnantajan tukeman liikunnan toteuttamisen 
järjestelmä (=henkilöstöliikuntaetu)

• Eazybreak Liikuntaseteli on kehitetty yhteistyössä Valo ry:n omistaman 
Suomen Kunto ja Virkistys Oy:n ja suomalaisen mobiileihin 
henkilöstöetupalveluihin erikoistuneen Eazybreak Oy:n kanssa

• Eazybreak Liikuntaseteli on suomalaisen liikunnan ja urheilun oma 
henkilöstöliikuntaväline niin pienien kuin suurien yritysten tarpeisiin.

Mikä Eazybreak on?



• Työntekijät voivat maksaa työnantajan tukemaa liikuntaa käyttäen 
matkapuhelimeen tilattavaa Eazybreak Liikuntaseteliä. Puhelimen näytöltä 
esitettävä Eazybreak on mobiiliseteli ja se toimii maksuvälineenä 
liikuntapaikoilla ja -palveluissa.

• Sopii myös seuralle tai järjestölle, joka tarjoaa aikuisille suunnattuja liikunta-
tai työhyvinvointipalveluita. Esim. iltarastit, yleisurheilukoulut jne.

• Tarjoaa mahdollisuuden mm. kasvattaa liikuntapalveluiden käyttäjäkuntaa 
ja hoitaa tätä kautta maksuliikennettä helposti.

• Liittymällä palveluntarjoajaksi, näyt myös Eazybreakin liikuntapalvelulistalla 
kaikille Eazybreak käyttäjille

• Eazybreak-liikuntaseteli toimii niin, että käyttäjä tilaa setelin älypuhelimeensa 
ostaessaan tarjoamianne liikuntapalveluita. Vastaavasti setelin arvo tilittyy
tilillenne automaattisesti ja nopeasti - viikon sisällä palvelun ostosta. Maksun 
tapahtuessa seteli on helppo tarkistaa osallistujan kännykästä tai tulostetusta 
kuitista.

Kuinka Eazybreak toimii?



Seuranne/organisaationne Eazybreak-rekisteröityminen tapahtuu nopeasti
seuraavilla ohjeilla: 

1) Mene osoitteeseen: https://eazybreak.fi/register/merchant/fi
2) Täytä pyydetyt kentät seuranne tiedoilla (tarvitset mm. yhteystiedot, iban-
tilinumeron seteleiden tilityksille, y-tunnuksen) 
3) Lue ja hyväksy Eazybreakin säännöt
4) Paluuviestinä saat antamaasi sähköpostiin vahvistuksen – vahvista Eazybreak-
tilin käyttöönotto sähköpostiisi saamillasi ohjeilla
5) Tämän rekisteröitymisen jälkeen olette valmiita vastaanottamaan seteleitä 
maksuna.

Rekisteröityminen on Valon jäsenjärjestöille täysin maksuton ja ilman provisiota 
vuodet 2016-2017, jonka jälkeen tarjoamme palvelua varsin kohtuullisella 
provisiolla palvelun arvosta (noin 1%). 

Miten pääsen mukaan?

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16254986&uid=886101787&&&https://eazybreak.fi/register/merchant/fi


Lisätietoja, mikäli rekisteröidytte



Eazybreak Palvelun kuvaus 
liikuntapaikoille



www.eazybreak.fi
Eazybreak Palveluun rekisteröityvät:
1. Kauppiaat (liikuntapalveluiden tuottajat), jotka vastaanottavat Eazybreak-maksuja 

kassalla/liikuntapaikalla 
2. yritykset, joiden työntekijät maksavat työsuhde-edun Eazybreak-maksutavalla

Rekisteröidy osoitteessa: https://eazybreak.fi/register/merchant/fi

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16254986&uid=886101787&&&https://eazybreak.fi/register/merchant/fi


Liikuntapaikan/-palvelun toimipaikkakoodi

Kukin Palveluun rekisteröity liikuntapaikka/palvelun-
tuottaja saa oman Eazybreak-toimipaikkakoodinsa.

Eazybreak-tarrasta asiakkaasi tietää
• että voi maksaa mobiilisetelillä
• liikuntapaikkasi toimipaikkakoodin

Asiakas löytää tiedon myös netistä tai mobiiliaplikaatiosta
eli tarra ei ole välttämätön.

Voit vastaanottaa
• Eazybreak-liikuntaseteleitä

Asiakkaasi tilaa setelin matkapuhelimeensa
• matkapuhelinsovelluksella tai
• netissä tai
• tekstiviestillä (tilaukseen tarvitaan yllämainittu toimipaikkakoodi)



EAZYBREAK-MOBIILISETELISSÄ on

• setelin yksilöivä koodi
• setelin tyyppi (Eazybreak liikunta)
• setelin arvo euroina
• maksajan nimi
• setelin voimassaolopäivä
• liikuntapaikan nimi

Eazybreak mobiilisetelit

Mobiilisetelin ulkoasu on erilainen 
eri puhelinmalleilla. 
Setelin sisältämät tiedot ovat 
kuitenkin aina samat. 

Älypuhelinsovelluksella tilatussa setelissä on Käytetty 
painike, jolla kassalla voidaan kuitata setelin vastaanotetuksi. 
Tämä ei ole välttämätön toimenpide.



Päivän myynti Eazybreak-tililläsi
Tilatut setelit näkyvät Eazybreak-tilisi Päivän myynnissä. 
Ohjaaja/liikuntapaikassa tarkistetaan

• että päivän koodi tilillä ja setelissä ovat samat
• setelin arvo ja tarvittaessa maksajan henkilöllisyys

Myynti päätetään kassalla toimipaikassa sovitulla tavalla. 
Vastaanotettu seteli voidaan merkitä vastaanotetuksi Päivän myynnissä 
Tarkistettu -painikkeella.

Liikunta



Päiväkoodilista

Tulosta kassalle/ohaajalle tarvittaessa 
päiväkoodilista tai tarkista päivän koodi suoraan 
Eazybreak-tililtäsi.



Käyttämättömän setelin peruutus

• Asiakkaan seteli siirtyy 
tilauksen yhteydessä heti 
kauppiaan Päivän 
myyntiin.

• Seteli tulee käyttää 
maksuna tilauspäivänä.

• Kauppias voi peruttaa 
käyttämättömän setelin 
tilauspäivänä toiminnolla
”Peruuta      
myyntitapahtuma”.



Myyntitapahtuman lisäys

Tilanteissa, joissa asiakas ei saa setelitilausta matkapuhelimeensa:

• Maksun tiedot (matkapuhelin, nimi) kirjataan ylös ja tiedot viedään päivän 
myyntiin (kirjaus ja vastuu kauppiaalla). Puhelinnumero  (muodossa 
358xxxxxxxxxx) on yksilöivä tieto

• Vaihtoehtoisesti asiakkaan tulee maksaa muulla maksutavalla



Käyttöohjeet  Eazybreak Palvelussa



Toivomme, että rekisteröidytte mukaan ja voimme 
yhdessä kanssanne kehittää työhyvinvointiin 

liittyviä liikuntapalveluita.

Mikäli sinulla on kysyttävää, olethan yhteydessä 
osoitteeseen kunto@valo.fi

Lisätietoja löytyy myös osoitteesta 
www.eazybreak.fi.

http://www.eazybreak.fi/
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