
1. Jos sinulla ei ole  
Smartum-käyttäjätiliä 

1. Klikkaa työnantajasi lähettämän sähköposti-
viestin ilmoittautumislinkkiä.

2. Rekisteröidy ja täytä henkilötiedot.  
Mikäli työnantajasi tarjoaa useita etuvaihto- 
ehtoja, valitse näistä yksi. 

3. Hyväksy Smartum Saldon käyttöehdot.

4. Vahvista ilmoittautuminen sivun alareunasta.

5. Saat vahvistusviestin sähköpostiisi  
ilmoittautumisen onnistumisesta. 

6. Saat sähköpostiisi linkin Smartum-
verkkopalvelun salasanan asettamista  
varten. Näillä tunnuksilla pääset kirjautumaan 
Smartum-verkkopalveluun, jossa voit  
mm. hallinnoida omia tietojasi.

7. Työnantajasi hyväksyy tai hylkää  
ilmoittautumisesi ilmoittautumisajan  
päätyttyä ja tilaa edun. Saat sähköposti- 
viestin, kun etu on latautunut tilillesi ja  
on käytettävissäsi. Voit käyttää etujasi  
heti SmartumPay-sovelluksella,  
käyttöpaikasta riippuen.  
 
 
 

Jos sinulla on jo Smartum-käyttäjätili

1. Klikkaa työnantajasi lähettämän sähköposti-
viestin ilmoittautumislinkkiä.

2. Kirjaudu sisään tunnuksillasi. Mikäli olet  
unohtanut salasanasi, saat uuden  
smartum.fi-sivun oikeasta yläkulmasta  
”Pyydä uutta salasanaa” -kohdasta. Saat  
sähköpostiisi viestin, jossa on linkki uuden 
salasanan asettamista varten.

3. Mikäli työnantajasi tarjoaa useita etuvaihto- 
ehtoja, valitse näistä yksi.

4. Hyväksy Smartum Saldon käyttöehdot.

5. Vahvista ilmoittautuminen sivun alareunasta.

6. Saat vahvistusviestin sähköpostiisi  
ilmoittautumisen onnistumisesta.

7. Työnantajasi hyväksyy tai hylkää  
ilmoittautumisesi ilmoittautumisajan päätyttyä 
ja tilaa edun. Saat sähköpostiviestin, kun etu 
on latautunut tilillesi ja on käytettävissäsi. Voit 
käyttää etujasi heti SmartumPay-sovelluksella, 
käyttöpaikasta riippuen. 

Näin ilmoit- 
taudut 
Smartum 
Saldoon
Smartum Saldon avulla kuittaat 
maksun harrastuksista, 
lounaista, hieronnoista ja  
työmatkalipuista näppärästi 
SmartumPay-sovelluksella. 
 
 
Henkilökohtaiset edut 
 
Smartum Saldo on 
henkilökohtainen etu, joten 
muistathan, ettet voi maksaa 
sillä esim. perheenjäsenesi 
kuluja. Smartumin 
kumppaneilla on oikeus 
tarkistaa henkilöllisyytesi 
tarvittaessa. 
 
 
Smartum-verkkopalvelu 
auttaa, jos jokin askarruttaa 
 
Oman Smartum-
verkkopalvelusi kautta näet 
kätevästi tilitietosi, vaihdat 
salasanasi sekä hallinnoit 
yhteystietojasi. Kirjaudu 
palveluun osoitteessa  
oma.smartum.fi. 

 
 
Smartum Saldon käyttäjällä 
on varaa, mistä valita 
 
Voit käyttää Smartum Saldoa 
tuhansissa käyttöpaikoissa 
ympäri Suomen. Näet kaikki 
Smartumeita vastaanottavat 
kohteet käyttökohdehausta 
osoitteessa oma.smartum.fi. 
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1. Maksaminen SmartumPaylla 

Jos Smartum-tilillesi on ladattu Lounas-, 
Liikunta-, Liikunta ja kulttuuri-, Hieronta- tai 
Työmatkasaldoa, voit kuitata maksun kätevästi 
SmartumPay-sovelluksella käyttöpaikasta riippuen. 

Näin teet pikamaksun SmartumPay-sovelluksella: 
 
1. Avaa SmartumPay-sovellus (iOS ja Android). 

2. Etsi käyttöpaikka, johon haluat maksaa. 
Varmista, että kyseinen paikka ottaa vastaan 
SmartumPay-maksuja.

3. Syötä maksettava summa. Mikäli käyttöpaikka 
ottaa vastaan maksuja eri eduilla, valitse oikea etu.

4. Vahvista maksu pyyhkäisemällä ja vilauta  
maksusta luotu kuitti kassalla.

Käyttöpaikasta riippuen voit maksaa myös luo-
malla sovelluksessa QR-koodin, joka esitetään 
kassalla. Tämä tapa on käytössä etenkin työmat-
kaedulla maksettaessa ja R-kioskeilla.  
 
Jos käytössäsi ei ole älypuhelinta, voit myös 
tulostaa QR-koodin paperille Smartum-
verkkopalvelun kautta ja esittää tulosteen kassalla. 
Tulostettu QR-koodi on voimassa saman vuoro-
kauden loppuun saakka.

Näin 
maksat 
Smartum 
Saldolla
Smartum Saldon avulla kuittaat 
maksun harrastuksista, 
lounaista, hieronnoista ja  
työmatkalipuista näppärästi 
SmartumPay-sovelluksella. 
 
 
Henkilökohtaiset edut 
 
Smartum Saldo on 
henkilökohtainen etu, joten 
muistathan, ettet voi maksaa 
sillä esim. perheenjäsenesi 
kuluja. Smartumin 
kumppaneilla on oikeus 
tarkistaa henkilöllisyytesi 
tarvittaessa. 
 
 
Smartum-verkkopalvelu 
auttaa, jos jokin askarruttaa 
 
Oman Smartum-
verkkopalvelusi kautta näet 
kätevästi tilitietosi, vaihdat 
salasanasi sekä hallinnoit 
yhteystietojasi. Kirjaudu 
palveluun osoitteessa  
oma.smartum.fi. 
 
 
Smartum Saldon käyttäjällä 
on varaa, mistä valita 
 
Voit käyttää Smartum Saldoa 
tuhansissa käyttöpaikoissa 
ympäri Suomen. Näet kaikki 
Smartumeita vastaanottavat 
kohteet käyttökohdehausta 
osoitteessa oma.smartum.fi. 
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