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VEIKKAUKSEN MARKKINOINNIN LINJAUKSIA 1.10.2010 – 
(Päivitetty viimeksi 3.10.2012) 

Arpajaislain mukaan Veikkauksen pelien ja brändin vastuullisella tavalla toteutettu 
markkinointi on sallittua pelikysynnän kanavoimiseksi ja tuoteinformaation antamiseksi 
eikä se saa olla omiaan edistämään pelaamisesta aiheutuvia ongelmia. Tiettyjä etukäteen 
määriteltyjä rahapelejä (jäljempänä ”Punaiset pelit”) ei saa markkinoida lainkaan.  
Tuoteinformaation antaminen näistäkin peleistä on kuitenkin sallittua rahapeliluvan 
saaneille peliyhtiöille. Muista kuin Punaisista peleistä käytetään tässä dokumentissa 
termiä ”Vihreät pelit”.  

Arpajaislaissa, kuluttajakauppaa yleisesti koskevassa kuluttajansuojalaissa tai 
muutoinkaan ei ole annettu markkinointia koskevia yksityiskohtaisia linjauksia. Tässä 
dokumentissa linjataan Veikkauksen markkinointia sekä annetaan toimintaohjeita 
markkinoinnin ja mainonnan toteutukseen niin, että arpajaislaki, kuluttajansuojalaki sekä 
Euroopan Unionin tuomioistuimen linjaukset toteutuvat.  

Markkinointi käsittää sekä mainonnan että muunkinlaisen myynninedistämisen 
jakelukanavasta riippumatta. Tässä dokumentissa markkinoinnilla ei kuitenkaan 
tarkoiteta tuoteinformaation antamista. 

Tässä esitettävien linjausten lisäksi noudatetaan Veikkauksen markkinoinnin eettisiä 
ohjeita. 
 

1. Markkinoinnista ja sen tavoista yleisesti 
 

a) Arpajaislain mukaan vain Veikkaus voi markkinoida Veikkausta tai sen 
toimeenpanemia pelejä.  
 
Veikkauksen tulee etukäteen ja yksityiskohtaisesti hyväksyä, ensisijaisesti kirjallisesti, 
asiamiehen tai muun yhteistyötahon Veikkauksen puolesta toimeenpanema 
markkinointi. 
 
Veikkauksen tai sen tuotteiden markkinointia ei tule kytkeä asiamiesten myymien 
muiden tuotteiden myynnin edistämiseen. Veikkauksen pelejä ei myöskään kytketä 
asiamiesten brändien edistämiseen tavalla, joka voisi aiheuttaa epäselvyyttä pelien 
tosiasiallisesta toimeenpanijasta.  
 

b) Veikkauksen markkinointi tähtää Veikkauksen brändin vahvistamiseen, Vihreiden 
pelien tunnettuuden edistämiseen sekä rahapelien kysynnän ohjaamiseen 
rahapeliluvan nojalla organisoituihin sallittuihin Vihreisiin peleihin.  
 

c) Veikkaus voi viestiä yhteiskunnallisesta roolistaan ja vastuullisesta toiminnastaan 
myös alle 18-vuotiaille. Tällä tarkoitetaan erityisesti edunsaajuus- ja vastuullisuus- 
viestintää. Tuotemainontaa tai tuoteinformaatiota ei kohdisteta välittömästi eikä 
välillisesti alle 18 –vuotiaisiin. 
 

d) Veikkaus ei anna tuotteistaan tai palveluistaan totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia 
tietoja eikä jätä olennaisia tietoja antamatta.  
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e) Markkinoinnissa ei hyödynnetä keinoja, joiden voidaan kokonaisuudessaan arvioiden 
katsoa olevan aggressiivisia tai houkuttelevia. Tämän mukaisesti Veikkauksen pelien 
myynnissä ja markkinoinnissa pidättäydytään mm. seuraavista toimenpiteistä: 
 

- Veikkaus ei anna asiakkailleen ilmaisia pelejä tai pelirahaa (pl. tilanteet, jotka 
koskevat pelien testaamista tai vastaavia toimenpiteitä). 

- Veikkaus ei myy pelejään alennuksella eikä tavalla, jonka voi käsittää alennusten tai 
tarjousten antamiseksi. (Edellä mainittu ei koske Veikkauksen pelien sääntömääräisiä 
lisäarvontoja.) 

- Veikkaus ei tarjoa, eikä salli asiamiestensä tarjota, peleihinsä liittyviä kylkiäisiä eikä 
hyödynnä omia pelejään toisten tuotteiden kylkiäisinä.  

- Veikkaus ei järjestä asiakkailleen markkinointiarpajaisia, joihin osallistuminen 
edellyttää Veikkauksen pelien pelaamista.  

- Veikkaus ei anna asiakkailleen etuja, joiden saaminen edellyttää määritellyn 
rahamäärän ylittävää Veikkauksen pelien pelaamista.  

- Veikkauksen markkinoinnissa ei kehoteta pelien pelaamiseen. 
- Veikkauksen pelien markkinoinnissa ei kehoteta rahoittamaan yleishyödyllistä 

toimintaa pelaamisen avulla. Veikkauksen mission (Suomalainen Voittaa Aina), 
Veikkauksen edunsaajien sekä edunsaajaideologian esittäminen Veikkaus-brändin 
edistämiseksi on kuitenkin mahdollista. 

- Veikkauksen markkinoinnissa ei anneta harhaanjohtavaa tai väärää kuvaa voitoista tai 
voittamisen todennäköisyydestä. 

- Veikkaus ei kohdista suoramarkkinointiaan erityisen runsaasti pelaaville asiakkailleen.  
- Hyvän asiakaspalvelun nimissä asiakkaille voidaan myydä Veikkauksen vihreitä pelejä 

ja antaa pelitarjontaa ja Veikkaus-asiakkuutta koskevaa informaatiota, joka voi liittyä 
esimerkiksi tuoteuudistuksiin, peruspottitason ylittäviin potteihin tai Veikkauksen 
ohjeistamiin kampanjoihin. Asiakas ei kuitenkaan saa kokea myyntitilannetta 
painostavaksi. 
 

f) Arpajaislaissa tai Euroopan Unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännössä ei ole 
asetettu markkinoinnille määrällisiä rajoituksia. Markkinointia toteutettaessa 
kuitenkin tiedostetaan markkinoinnin määrän sekä markkinoinnin houkuttelevuuden ja 
aggressiivisuuden välinen suhde: määrältään runsas markkinointi saattaa 
markkinoinnin kokonaisarvioinnin jälkeen johtaa äärimmillään siihen, että muutoin 
sisällöltään ja laadultaan hyväksyttävä markkinointi katsotaan kuluttajien 
näkökulmasta aggressiiviseksi. 
 
Veikkauksen vuosittaiset mediaostot eivät ylitä yhtä (1) prosenttia yhtiön 
liikevaihdosta. Yksittäisen kampanjan osalta mediaostot puolestaan eivät ylitä yhtä 
(1) miljoonaa euroa.  
 
 

2. Punaiset pelit ja tuoteinformaatio 
 

a) Punaisia pelejä ei mainosteta lainkaan. Kiellettyä on myös Punaisten pelien välillinen 
mainostaminen esim. tekstiilien tai muiden tuotteiden avulla taikka veikkaus.fi -
sivuston pelisalia markkinoimalla.  
 

b) Punaisista peleistä voidaan antaa tuoteinformaatiota. Tuoteinformaatio voi sisältää 
pelejä, pelaamista, pelaamisen aikaa, pelimaksuja, voittamisen todennäköisyyttä 
(kertoimia) ja voittoja koskevia tosiasiatietoja. Tuoteinformaatio ei saa sisältää 
normaalisti mainontaan sisältyviä elämyksellisiä elementtejä.  
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c) Punaisia pelit tai niiden vakiintunut tunnus ei voi suoraan tai välillisesti näkyä tai olla 
muuten esillä Veikkauksen mainonnassa tai muussakaan markkinoinnissa.  
 

d) Punaiset pelit samoin kuin niitä koskeva tuoteinformaatio voivat olla esillä 
Veikkauksen myyntipisteissä sekä sähköisissä myyntikanavissa (mm. veikkaus.fi ja 
mobiili). Tämän lisäksi tuoteinformaatiota voidaan antaa laajemminkin (mm. 
Veikkaaja-lehdessä ja muuallakin mediassa), ottaen kuitenkin huomioon 
markkinoinnin ja tuoteinformaation antamisen välinen rajanveto.  
 

e) Pelejä ja erityisesti urheilu- ja vedonlyöntipelejä koskeva kohde-, kerroin- ja muu 
tuoteinformaatio voi pelin tunnisteen yhteydessä olla esillä sellaisissa TV:n, radion 
tai muun julkisen median urheilu- tai kilpailulähetyksissä, joita koskeviin kilpailuihin 
liittyen Veikkauksella on pelitarjontaa tai paikan päällä sellaisissa kilpailuissa tai 
urheilutapahtumissa, joihin liittyen Veikkauksella on pelitarjontaa. 
 


