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Hakemus 
Ateriatuki

1. Hakijan tiedot

Yrityksen tai yhteisön nimi

Ravintolan nimi

Opiskelijaravintolaa ylläpitävä yritys tai yhteisö

Ateriatukea haetaan

Opiskelijoita Muita ruokailijoitapäivä päivä

Tuettuja aterioita tarjotaan ravintolan/ruokasalin aukioloaikoina

Arvio ravintolassa säännöllisesti ruokailevien korkeakouluopiskelijoiden ja muiden ruokailijoiden määristä

alkaen tai ajalle  

Valtionavustusta voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukautta edeltävän kuukauden alusta alkaen.

Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Y-tunnus

Osoite

Hakuaika:

Osoite

2. Opiskelijaravintolan tiedot, jolle ateriatukea haetaan

3. Hakemus

4. Tarjoiluaika

5. Ruokailijoiden määrä

RU 6

–

maanantaista perjantaihin klo     lauantaisin klo    

iltaisin maanantaista perjantaihin klo    sunnuntaisin klo    
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–

–

–

–
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.
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/ /

Verkkolomake (PDF)

Lisätietoja: www.kela.fi/ateriatuen-ohje Täytä lomake huolellisesti ja varmista, että kaikki 
tarvittavat liitteet ovat mukana.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme yhteyttä.
Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen 
Kela, Ateriatuki, PL 40, 40056 KELA.

https://www.kela.fi/ateriatuen-ohje


RU 6  12.21 www.kela.fi Sivu 2 (2) 

6. Vaihtoehtojen määrä

7. Aterian hinta

8. Maksutiedot

9. Liitteet

10. Lisätietoja - Merkitse numerolla, mihin hakemuksen kohtaan viittaat.

11. Allekirjoitus

Ateriavaihtoehtojen määrä korkeakouluopiskelijoille (vähintään 2 perushintaista ateriavaihtoehtoa)
Perushintaiset ateriavaihtoehdot

ma-pe kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

ma-pe

la la

su su

Erikoisannos vaihtoehdot

Korkeakouluopiskelijan aterian alentamaton hinta (alentamaton hinta on 
korkeakouluopiskelijan maksama hinta lisättynä ateriatuen määrällä)   

Henkilökunnalta perittävä arvonlisäverollinen hinta   
Samanlaisen ateriakokonaisuuden hinta maksuttomaan kouluateriaan oikeutetuille 
(jos ravintolassa ruokailee maksuttomaan kouluateriaan oikeutettuja)   

Laskuttaja

Ateriatuen laskuttajan sähköpostiosoite

Tilinumero

Hakemuksen täyttämiseen liittyviä kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen ateriatuki@kela.fi

Paikka ja aika

Saako Kela antaa ateriatukipäätöksen tiedoksi suojatulla sähköpostilla?

Allekirjoitus ja nimen selvennys Puhelinnumero
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.

Opiskelija-ateria €
Ylin hinta

Erikoisannos €
Alin hinta Ylin hinta

ravintolanpitäjä

Korkeakoulun lausunto ravintolatoiminnan tarpeellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta avustuksen myöntämiseksi.

Kopio yhden viikon ruokalistasta, josta ilmenee, mitkä vaihtoehdoista ovat suosituksen mukaisia.

ravintola

Ruoan ravitsemuksellisen laadun arviointilomake.

Ateriahinnasto.

Kalliimpi erikoisannos voidaan tarjota, jos tarjolla on lisäksi 
vähintään kaksi perushintaista opiskelija-ateriavaihtoehtoa.

i

Ateriatuen myöntäminen edellyttää, että hakemukseen toimitetaan seuraavat liitteet.i

Kyllä. Sähköpostiosoite:
Ei. Haluan päätöksen tiedoksi postitse.

Verkkolomake (PDF)
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