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Opiskelijoiden ja harjoittelijoiden ruokailu Arkea Oy:n henkilöstöravintoloissa 
 
 
Arkea Oy:n asiakaskunta on laaja ja valmistamme ruokaa niin päiväkoteihin, kouluihin, sairaaloihin, 
henkilöstöravintoloihin, vanhainkoteihin kuin palvelutaloihin. Eri asiakasryhmien ruokapalveluiden 
toteutuksessa tulee huomioida eri suosituksia. Tässä tiedotteessa kuvataan opiskelijoiden tai 
harjoittelijoiden ruokailua henkilöstöravintoloissamme.  
 
 
Perusopetus (peruskoulu) ja toisen asteen koulutus (lukio ja ammattikoulu) 
 
Peruskoululaiset ja toisen asteen opiskelijat ovat oikeutettuja maksuttomaan kouluateriaan. 
Maksutonta kouluateriaa tarjoillaan vain kuntien ja oppilaitosten kanssa tehtyjen sopimusten 
mukaisesti näiden yhteydessä olevissa ruokapaikoissa. Peruskoululaiset ja toisen asteen opiskelijat 
eivät ole siten oikeutettuja maksuttomaan tai opiskelijahintaiseen ateriaan Arkean muissa ravintoloissa. 
Näissä ravintoloissa maksu toteutetaan joko omakustanteisesti (vierailijahinnalla) tai harjoittelupaikan 
osittain kustantamana (henkilökuntahinnalla). Mikäli harjoittelijan kanssa on sovittu ateriaedusta, 
harjoittelupaikka hankkii laskua vastaan lounaslippuja etukäteen ko. henkilöstöravintolasta.  
 
 
Korkea-asteen koulutus (ammattikorkea ja yliopisto) 
 
Korkeakouluasteella ruokailu ei ole enää maksutonta, mutta yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat 
ovat oikeutettuja Kelan tukemaan opiskelijahintaiseen ateriaan. Tuen myötä alennuksen saa vain 
ravintoloissa, jotka ovat Kelan ateriantuen piirissä. Opiskelijahintaisen aterian edellytyksenä on 
opiskelijakortin esittäminen aina maksutavasta riippumatta (kertaostona tai ruokalipulla). Malliesimerkit 
lukuvuonna 2016-2017 Kelan ateriatukeen oikeuttavista opiskelijakorteista liitteenä.  
 
Opiskelija-aterian hinta määräytyy Kelan säädösten mukaisesti aterialle asetetun enimmäishinnan ja 
ateriakohtaisen tuen määrän mukaisesti. Vuonna 2016 opiskelija-aterian hinta on 2,60 €, joka 
pohjautuu aterialle asetettuun enimmäishintaan (4,56€) ja ateriatuen määrä (1,94 €).  
 
Ateriatuen vastapainoksi Kela edellyttää ruokapalveluita noudattamaan ruokailun toteutuksessa ja 
ruoanvalmistuksessa Kelan ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaiseman 
Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuosituksen – Terveyttä ruoasta noudattamista. Uusi päivitetty 
suositus julkaistiin helmikuussa 2016 (www.vrn.fi). Suosituksen mukaiset ateriat ja aterian osat on 
merkitty ruokalistoissa ja ravintoloissamme      - merkillä.  
 
VSSHP:n tiloissa sijaitsevissa lounasravintoloissa on mahdollista nauttia seuraavia opiskelijahintaisia 
ateriavaihtoehtoja:  
 
Tyks Kantasairaala, U- ja T-sairaalan lounasravintolat: @Arki, @Verso, @Salaatti ja @Rento 
Tyks Salon sairaala: Lounas, Kasvislounas ja Kevytlounas 
Tyks Vakka-Suomen sairaala: Lounas, Kasvislounas ja Kevytlounas 
Tyks Loimaan sairaala: Lounas ja Kevytlounas (Kasvislounas vain tilauksesta) 
Turunmaan sairaala: Lounas ja Kevytlounas (Kasvislounas vain tilauksesta) 
 
Opiskelijahintaiset ateriat eivät sisällä jälkiruokaa eikä kahvia/teetä. 
 
Arkean henkilökunta toivottaa tervetulleeksi viettämään ravintoloihimme ravitsevaa lounastaukoa! 


