
      PÖYTÄKIRJA 
    5/2020 
 
 

HALLINTONEUVOSTO  
 
 
Aika ja paikka 10.9.2020 klo 8.30 Etäkokous (Teams) 
 
Läsnä  Jukka Gustafsson, puheenjohtaja 
  Jani Mäkelä, varapuheenjohtaja  
  Timo Heinonen 
  Heli Järvinen 
  Ville Kaunisto 
  Vertti Kiukas 
  Esko Kiviranta  
  Merja Kyllönen  
  Pekka Lund  este 
  Hanna Markkula-Kivisilta 
  Hanna-Leena Mattila 
  Rosa Meriläinen 
  Anna Munsterhjelm 
  Ilmari Nalbantoglu 
  Juha Rehula 
  Ahti Ruoppila 
  Lea Ryynänen-Karjalainen 
  Lasse Saarinen 
  Mikko Salonen 
  Jenna Simula 
  Pia Sundell 
  Satu Taavitsainen 
  Jukka Tahvanainen  
  Ville Tavio 
  Heidi Viljanen 
  Sinuhe Wallinheimo 
  Pasi Kaijansinkko 
  Kristiina Lindroos 
   

Satu Lindström 
Inka Silvennoinen 
Minna Kesänen 
  

Lisäksi läsnä  Olli Sarekoski toimitusjohtaja  
  Olli Joensuu  sidosryhmäpäällikkö, sihteeri 
  Hannu Kareinen edunvalvontajohtaja 
  Nora Vähävirta liiketoimintajohtaja 
         
  Esko Pyykkönen finanssineuvos, valtioneuvoston kanslia 
   
 
1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen sekä totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 
 

2 Pöytäkirjan tarkastajat 
 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Kyllönen ja Hanna Markkula-Kivisilta. 
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3 Esityslistan hyväksyminen 
 
 Hyväksyttiin kokouksen esityslista.  
 
4  Pöytäkirjan hyväksyminen 
 
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja otettiin se pöytäkirjan liitteeksi 1.  
 
 
5 Toimitusjohtajan katsaus 
  

5.1. Talouden tilanne 
 
Koronan, tehtyjen vastuullisuustoimien ja supistuvan yksinoikeuden trendin vuoksi ollaan 
budjetoidusta tulostasosta jäämässä vuonna 2020 n. 300 miljoonaa euroa. 
Merkittävimmät muutokset liittyvät koronaan ja sen vaikutuksiin yhtiön liiketoimintaan. 
Veikkaus mm. sulki omat pelipaikkansa ja hajasijoitetut automaattinsa ja 
urheiluvedonlyönnin tarjoama hävisi lähes kokonaan.  
 
Toiseksi merkittävin vaikutus on ollut vastuullisuustoimenpiteillä, kuten automaattien 
määrän pienentämisellä, markkinoinnin määrän vähentämisellä sekä nopearytmisten 
pelien pakollisen maksimitappiorajan laskemisella. 
 
Kolmanneksi tulokseen vaikuttaa supistuvan yksinoikeuden trendin kehitys. Sillä 
tarkoitetaan regulaatiokehitystä, joka heikentää yhtiön kykyä kanavoida pelaamista 
luvalliseen tarjontaan. 
 
5.2. LEIA-integraatioprojekti 
 
Valtioneuvoston kanslia antoi luvan LEIA integraatioprojektille kesäkuun lopussa. Projekti 
on käynnistynyt 13.8.2020. Integraation valmistelutyö sisältää sekä Veikkauksen pelien 
viennin LEIA:n pelikehitysalustalle että pelien ottamisen LEIA:n pelikehitysalustalta. 
Valmistelutyö LEIA:n pelikehitysalustalla olevien pelien kytkemiseksi Veikkauksen 
pelijärjestelmiin aloitetaan, kun peliserverien sijaintiin liittyvät kysymykset ratkeavat 
arpajaislainsäädännön uudistamisen yhteydessä. 
 
5.3.Väliaikaisten tappiorajojen vaikutus 
 
Sisäministeriön asetuksella väliaikaisena koronatoimenpiteenä toteutetulla Veikkauksen 
digitaalisen kanavan tappiorajan alentamisella on ollut merkittävä negatiivinen vaikutus 
Veikkauksen kanavointikykyyn. 
 
 
5.4. Luottamus ja maine 
 
T-median toteuttamassa Luottamus ja maine -tutkimuksessa Veikkauksen luottamusta ja 
mainetta koskevat mittarit ovat kehittyneet vuoden takaisesta positiiviseen suuntaan. 
Indikaattorit putosivat syksyllä 2019 alaspäin alimmalle tasolle. Tämän vuoden puolella 
kehitys on ollut positiivista ja koetusta pudotuksesta on saavutettu kaksi kolmannesta. 
Veikkaus kuuluu edelleen hyvään kategoriaan. Sama trendi näkyy Veikkauksen 
brändiatribuutti-tutkimuksessa. 
 
5.5. Laki- ja vastuullisuusjohtaja 
 
Uudeksi laki ja vastuullisuusjohtajaksi on valittu OM Hanna Kyrki. Hän aloittaa 
Veikkauksella maanantaina 14.9. 
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Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2. 
 
 

6 Veikkauksen vastuullisuuden kehittäminen (Nora Vähävirta) 
 
 Nora Vähävirta esitteli Veikkauksen vastuullisuuspolkua. Pakollinen tunnistautuminen 

hajasijoituilla peliautomaateilla tulee voimaan alkuvuodesta 2021 ja omat pelipaikat on 
tarkoitus saada pakollisen tunnistautumisen piiriin vuoden 2021 toisen neljänneksen 
loppuun mennessä. Tällöin asiakkaalla on mahdollisuus saada käyttöönsä edistyneet 
pelaamisen hallinnan välineet. Veikkauksen tavoite on laajentaa digitaalisten 
nopearytmisten pelien tappiorajat (1000€/vrk ja 2000€/kk) sisältämään myös fyysisen 
kanavan peliautomaattipelaamisen sekä pöytäpelejä. Tavoitteena on myös ottaa 
edelläkävijänä Euroopassa, pakollinen tunnistautuminen käyttöön kasinoillaan Helsingissä 
ja Tampereella. 

 
 Nämä vastuullisuustoimenpiteet tulevat leikkaamaan merkittävästi Veikkauksen 

peliautomaattien pelikatetta. Toimenpiteillä arvioidaan olevan merkittävä vaikutus 
Veikkauksesta aiheutuvien peliongelmien määrään Suomessa. 

 
 Vähävirran alustusmateriaali otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3. 
 
 Käydyssä keskustelussa kiitettiin Veikkauksen toimia rahapelaamisen vastuullisuuden 

kehittämiseksi. 
 
 
7 Arpajaislain uudistaminen 
 
 Hannu Kareinen kertasi hallitusohjelman rahapelipoliittiset tavoitteet ja Veikkauksen 

keskeiset tavoitteet arpajaislain uudistukseen liittyen.  
 
 Yksinoikeusjärjestelmän kestävyys riippuu olennaisesti tulevista linjauksista ja 

tulkinnoista erityisesti seuraavissa asioissa:  

• Maksuliikenteen estot ja muut mahdolliset toimet, joilla tehokkaasti estetään 
ilman lupaa toimivien yhtiöiden pelien pelaaminen Suomessa. 

• Kanavointikykyä parantavat toimet lainsäädännössä ja sen tulkinnassa. 

• Uuden liiketoiminnan aloittamisen mahdollisimman pikainen mahdollistaminen. 
 
 Kareinen myös kertoi arpajaislakityöryhmän työskentelystä, etenemisestä ja 

työsuunnitelmasta. Aikataulupaineita on, mutta tavoite on edelleen saada 
arpajaislakityöryhmän työ valmiiksi marraskuussa.  

 
 Kareisen alustusmateriaali otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.  
   
 Käydyssä keskustelussa tuotiin esiin huoli yhtiön tavoitteiden etenemisestä osana 

arpajaislakiprosessia. Hallintoneuvosto pitää Veikkauksen tulevaisuuden aseman 
turvaamiseksi ja yksinoikeusjärjestelmän säilyttämiseksi välttämättömänä, että 
arpajaislakia uudistettaessa tehdään tarvittavat toimet maksuliikenteen estojen, 
kanavointikykyä parantavien toimien ja uuden liiketoiminnan osalta.  

 
 

8  Hallintoneuvoston kokoukset 2021 
 Päätettiin hallintoneuvoston vuoden 2021 kokousaikataulu liitteen 5. mukaisesti. 
 
 
9. Muut mahdolliset asiat  
 

Ei ollut muita mahdollisia asioita. 
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10. Seuraava kokous 
 

Todettiin, että hallintoneuvoston seuraava kokous on sovittu pidettäväksi torstaina 
5.11.2020 klo 8.30. Kokouksen pitotapa ja paikka vahvistetaan vielä myöhemmin. 
 

11. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.24. 
 
 
 
Vakuudeksi 
  Jukka Gustafsson     
  
 
 
  Olli Joensuu 
 
Pöytäkirja tarkastettu 
ja hyväksytty 
  
  Merja Kyllönen  Hanna Markkula-Kivisilta 


