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Veikkauksen 75-vuotisjuhlavuosi oli menestyksekäs. Yhtiö 
saavutti asetetut taloudelliset tavoitteet vaisusta yleisestä 
kulutuskysynnästä huolimatta. Isot päävoitot pottipeleissä, 
aktiivisesti uudistettu pelitarjonta ja digitaalisten palve-
lujen pitkäjänteinen kehittäminen olivat vuoden 2015 
menestystekijöitä.

Päättyneen tilikauden liikevaihto nousi 2 095,3 milj.  
euroon (+6,9 %). Pelikate oli 885,1 milj. euroa (+2,6 %). 
Pelikate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta pelaajille 
maksetut voitot.  Pelikatteen kasvun 0,7 prosenttiyk-
sikön laskuun vaikuttivat erityisesti Loton päävoitto-
jen tuplaukset sekä Pitkävedon suuret voitonmaksut.  
Liikevoitto 536,7 milj. euroa (+3,4 %) ja tulos 537,1 milj.
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euroa (+3,2 %) paranivat pelikatteen kasvun lisäksi kus-
tannustehokkaan toiminnan ansiosta.

Suomessa rahapelimarkkinat kasvoivat 2,5 % vuonna 2015, 
ja kokonaismarkkina oli pelikatteella mitattuna 1 743 milj. 
euroa. Veikkauksen osuus suomalaisesta rahapelaami-
sesta oli 50,8 %:a (+0,1 %−yksikköä). Rahapelimarkkinan 
kasvua hillitsivät heikko kotimainen kulutuskysyntä sekä 
rahapelien markkinointia koskevien viranomaislinjausten 
tiukentuminen.

Panostusta kustannustehokkuuteen 
ja digitaaliseen pelaamiseen

 
Katsausvuonna kiinnitettiin edelleen erityistä huomiota 
kustannustehokkuuteen ja kustannuskehitys oli odo-
tusten mukaista. Pelaajille maksettiin voittoja myyn-
nin kasvua enemmän, yhteensä 1 210,2 milj. euroa  
(+10,4 %) eli 57,8 % liikevaihdosta. Asiamiehille maksetut 
myyntipalkkiot olivat 79,2 milj. euroa (+1,5 %). Valvonta-
järjestelmän palvelimien uusiminen kasvatti valvonta- ja 
viranomaismaksuja (5,5 milj. euroa, +12,7 %). 
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Uusien henkilöiden rekrytoinnit painottuivat digitaaliseen 
pelaamiseen ja pelijärjestelmän haltuunottoon. Henkilös-
tökustannuksia kuitenkin laskivat lakisääteisen sosiaali-
kuluprosentin suotuisa kehitys ja tulospalkkiovarauksen 
muutos. Liiketoiminnan muita kuluja lisäsivät tunnistau-
tuvan pelaamisen edistäminen, brändityö, digitaalisen 
tekemisen toimintatapojen kehittäminen sekä Veikkaus 75 
-juhlavuoden tapahtumat. Muiden kuluerien merkittävimpiä 
muutoksia olivat panostukset pelijärjestelmän saatavuu-
teen, toimintavarmuuteen ja myyntiverkostonäkyvyyteen.

Lähes 1,8 miljoonaa rekisteröitynyttä  
asiakasta ja uusi Veikkaus Points -palvelu

Tunnistautuneen pelaamisen osuus Veikkauksen ko-
konaismyynnistä nousi katsausvuonna 65,1 %:iin  
(+3,4 %-yksikköä)*. Pelaaminen tunnistautuneena mah-
dollistaa asiakkaalle paremman palvelun sekä työkalut 
kokonaispelaamisen seurantaan ja -hallintaan. Lisäksi 
tunnistautuminen varmistaa pelivoittojen automaattisen 
ohjautumisen voittajan tilille. 

Rekisteröityneiden asiakkaiden määrä nousi lähes 1,8 
miljoonaan. Kaikkiaan yli 167 000 suomalaista liittyi Veik-
kauksen kanta-asiakkaaksi vuoden aikana. Rekisteröity-
misiä aktivoivat sähköisen pelaamisen lisäksi erityisesti 
monipuoliset kanta-asiakasedut ja –palvelut, asiakkuuden, 
brändin ja tunnistautuvan pelaamisen markkinointikampan-
jat, Loton ja Eurojackpotin suuret potit sekä Naapurit-peli, 
jonka pelaaminen on mahdollista ainoastaan tunnistau-
tuneena. 

Veikkaus-kortti on Suomen kolmanneksi yleisin kanta-asia-
kaskortti kaupanalan S-Etukortin ja Plussa-kortin jälkeen. 
Syyskuussa julkistetun Taloustutkimuksen bränditutkimuk-
sen mukaan Veikkaus-kortin arvostus on viimeisen vuoden 
aikana noussut merkittävästi. Asiakastyytyväisyysindeksil-
lä (ATI) mitattuna Veikkaus-kortti oli Etukortit-kategorian 
kärjessä yhdessä S-Etukortin kanssa.

Elokuussa avattiin kaikille kanta-asiakkaille Veikkaus 
Points –palvelu. Pointsin ideana on tuottaa asiakkaille 
lisähyötyä ja pelillistämisen keinoin tutustuttaa asiak-
kaita Veikkauksen tuotteisiin, palveluihin, vastuullisuus-
teemoihin ja muuhun Veikkauksen toimintaan. Vuoden 
lopussa Pointsiin oli liittynyt mukaan jo 91 000 asiakas-
ta ja palvelussa oli suoritettu 3,2 miljoonaan tehtävää. 

Jatkuvaa digitaalista palvelukehitystä  
myyntikanavissa

Veikkaus tavoittelee strategiansa mukaisesti kasvua 
erityisesti sähköisissä kanavissa, mutta jatkaa samalla 
asiamiesverkoston pitkäjänteistä kehittämistä. Yhtiön 
liikevaihdosta 56,7 % tuli asiamieskanavasta ja 43,3 % 
sähköisistä kanavista.

Suomen suurimpiin kuluttajaverkkokauppoihin kuulu-
van veikkaus.fi-palvelun myynnin kasvu jatkui vahvana  
(+14,9 %). Veikkaus.fi:ssä asioi keskimäärin 474 000  
ostavaa asiakasta viikossa (+14,2 %) ja vuoden aikana kaik-
kiaan yli 1,1 miljoonaa asiakasta. Veikkauksen verkkokaupas-
sa siirrytään vaiheittain kohdennettuun ja automatisoituun  
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palveluun. Tavoitteena on palvella kaikkia asiakkaita laajal- 
la tuotevalikoimalla yhä paremmin ja henkilökohtaisemmin. 

Veikkaus osti helmikuussa pelijärjestelmätoimittaja  
IGT:ltä keskeiset verkkokaupan taustajärjestelmien osat 
käytössä olevasta nettipelijärjestelmästä. Tavoitteena oli 
saada taustajärjestelmien palvelut osaksi yhtiön omaa, 
jatkuvasti kehitettävää kokonaisuutta. Katsausvuonna 
Veikkaus vahvisti erityisesti pelijärjestelmäarkkitehtuuriin 
ja –kehitykseen liittyvää osaamista valmistautuessaan 
nettipelijärjestelmän haltuunottoon.  

Asiamiesmyynnin (1 188,3 milj. euroa, +1,6 %) vetureina 
toimivat Eurojackpot, Pitkäveto ja raaputusarvat. Myyn-
tipaikkojen määrä nousi 3 892:een (+82 kpl), myynti- 
paikkoja lisättiin erityisesti päivittäistavarakaupan  
kasvavien asiakasvirtojen yksiköissä. 

Asiamiesmyynnin uudistamisesta käynnistettiin laaja 
selvitystyö, jonka tavoitteena on tuotteiden ostamisen 
nopeuttaminen ja asiakasinformaation digitalisoinnin 
kehittäminen. Katsausvuonna panostettiin erityisesti 
yhteistyön syventämiseen kauppaketjujen kanssa sekä 
Express-kassojen ja myyntipaikoissa olevien diginäyttö-
jen määrän lisäämiseen. Veikkausmyyjille kohdistettua 
viestintää ja valmennusta lisättiin erityisesti myyjien 
Facebook-ryhmän kautta, jossa on 5 500 aktiivista jäsentä. 

Veikkaus laati myyntipaikoille uudet markkinointiohjeet 
Poliisihallitukselta kesäkuussa saamansa kieltokirjeen 
ja syyskuussa suullista markkinointia koskevan kiellon 
jatkumisen vuoksi. Kyseinen kielto koski myyjien har-

joittamaa suullista markkinointia asiakkaille, jotka eivät 
ole osoittaneet kiinnostustaan Veikkauksen peleihin tai 
palveluihin. Veikkauspelien markkinointimateriaaleja 
vähennettiin kauppojen kassoilta ja infopisteiden luota. 
Toimenpiteillä vaikuttaisi olevan negatiivinen vaikutus 
asiamiesmyynnin kehitykseen.
 
Eurojackpot, eArvat ja Pitkäveto 2015  
menestyjiä, Loton liikevaihto kääntyi  
kasvuun

Veikkauksen pelit jaetaan niiden ominaisuuksien perus-
teella pottipeleihin, päivittäispeleihin ja urheilupeleihin. 
Vuonna 2015 liikevaihto kasvoi kaikissa peliryhmissä. 
Eniten suosiotaan lisäsivät monikansallinen Eurojackpot, 
Pitkäveto sekä verkkopalvelu veikkaus.fi:n digitaaliset 
pelit kuten eArvat ja eBingo.

Pottipeleihin kuuluvat Lotto, Viking Lotto, Jokeri ja Euro-
jackpot. Peliryhmän liikevaihto katsausvuonna oli 843,1 
milj. euroa (+8,4 %). 

Suomen suosituimman rahapelin Loton liikevaihto ylsi 
436,7 milj. euroon (+1,3 %). Lotossa juhlittiin helmikuussa 
historiallista päävoittopottia. Jo peruspotti oli ennätykselli-
sen suuri, 13,9 milj. euroa, ja kun tuplausnumero vielä osui 
riviin, jaettiin päävoittajille 27,8 milj. euroa. Voitto jakaantui 
kahden 10 hengen porukan kesken. Näin Suomeen saatiin 
kerralla 20 uutta lottomiljonääriä, mikä on ainutlaatuista 
Loton yli 40-vuotisessa historiassa. Ennätyskierroksella 
1,5 miljoonaa asiakasta pelasi Lottoa.

Kuluvana vuonna Eurojackpot vakiinnutti paikkansa yhtenä 
suomalaisten suosikkipeleistä ja pelin liikevaihto nousi 
222,9 milj. euroon (+38,8 %). Toukokuussa pelissä oli 
ensimmäistä kertaa jaossa suurin mahdollinen päävoitto, 
90 milj. euroa. Ennätyskierroksilla peliä pelasi yli miljoona 
suomalaista. Asukaslukuun suhteutettuna Eurojackpotia 
pelataan eniten Suomessa. Kaikkiaan pelaajia on 17 Eu-
roopan maasta.

Jokeri-peliä uudistettiin kesäkuussa. Uusien voittoluokkien 
lisäksi Jokeriin tuli pelattavaksi vapaaehtoinen tuplaus-omi-
naisuus. Asiakkaat ottivat uudistuksen hyvin vastaan, 
vuoden lopulla jo 40 % riveistä pelattiin tuplattuna. Viking 
Lottoa uudistettiin puolestaan syyskuussa. Täysosumien 
ja Onnennumero-pottien kokoa kasvatettiin ohjaamalla 
pelivaihdosta entistä suurempi osuus näihin voittoluokkiin. 
Näin peli sai entistä suuremmat ja nopeammin kasvavat 
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potit. Marraskuussa myös Viking Lottoon tuli tuplaus-
mahdollisuus.

Päivittäispelien ryhmän muodostavat Keno, Naapurit, raa-
putusarvat ja digitaaliset pelit eArvat, eBingo, Syke ja Pore. 
Nopeimmin kasvavan peliryhmän liikevaihto nousi 803,3 
milj. euroon (+6,5 %). 

Peliryhmän suosituimman pelin Kenon liikevaihto oli 384,8 
milj. euroa (-2,4 %).  Kenon pelipaketteja uudistettiin mar-
raskuussa ja peliin tehdään uudistuksia myös keväällä 
2016. 

Päivittäispeleistä vahvinta kasvu oli eArvoissa, joiden 
liikevaihto nousi 155,9 milj. euroon (+30,6 %). Myös edel-
listalvena uudistuneen eBingon myynti (81,6 milj. euroa) ja 
asiakasmäärät jatkoivat kasvuaan. Katsausvuonna erityi-
sesti eArpojen ja eBingon mobiilipelaaminen oli vahvassa 
kasvussa. Marraskuussa lanseerattiin maailman mittakaa-
vassakin ainutlaatuinen Hitti-nettiarpa. Peli on kehitetty 
tiiviissä yhteistyössä kotimaisen musiikkiteollisuuden 
kanssa ja siinä kokeillaan aivan uudenlaista digitaalisen 
musiikin ansaintamallia.

Edellisvuonna lanseerattu Naapurit-peli kasvatti asiakas-
määriään ja liikevaihtoaan (26,3 milj. euroa) tasaisesti vuo-
den 2015 aikana. Pelin myynti ei ole kuitenkaan kehittynyt 
odotusten mukaisesti ja peliä uudistetaan keväällä 2016. 

Raaputusarpojen liikevaihto nousi 143,6 milj. euroon  
(+3,5 %). Maaliskuussa markkinoille tuotu Mega on yh-
teispohjoismainen raaputusarpa, jota myydään Suomessa, 

Norjassa ja Tanskassa. Arvan myötä suomalaisille pelaajille 
tuli ensi kertaa mahdollisuus voittaa arvalla miljoona eu-
roa. Ensimmäinen miljoonavoitto osui keskisuomalaiselle 
pelaajalle huhtikuussa.

75-juhlavuoden kunniaksi Veikkaus järjesti Pelit-lehden 
kanssa Peliskaba-kilpailun, jossa suomalaiset pääsivät 
suunnittelemaan nettiarpaa. 240 idean joukosta voit-
tajaksi valikoitui kajaanilaisen Hemmo Kauppisen työ. 
Veikkaus ottaa voittajan suunnitteleman pilkkiaiheisen  
pelin jatkokehittelyyn, ja se pääsee myyntiin vuoden 
2016 aikana. 

Urheilupelien liikevaihto oli 448,9 milj. euroa (+4,9 %). 
Myynnin tasoa voidaan pitää hyvänä saavutuksena, sillä 
vertailuvuonna vedonlyöntiä vauhdittivat vahvasti muun 
muassa Sotšin talviolympialaiset ja jalkapallon MM-kisat. 

Parhaassa vauhdissa oli suosituin vedonlyöntipeli Pitkäve-
to, jota uudistettiin edellisvuonna. Pitkävedon liikevaihto 
nousi 234,5 milj. euroon (+8,2 %).

Yhtiön vanhin ja perinteikkäin peli Vakioveikkaus uudistui 
elokuussa. Pelin palautusprosentti nostettiin 65 %:iin ja 
näin täysosumien voitto-osuudet jopa kaksinkertaistuivat. 
Asiakkaiden toivomat peliehtojen parannukset siivittivät 
uudistuneen Vakion hyvään nousuun. Katsauskauden 
lopulla asiakasmäärä oli noussut noin 16 % ja liikevaihto 
8,5 % vuodentakaiseen verrattuna. 

Live-vetoa automatisoitiin edelleen ja uusi entistä moni-
puolisempi käyttöliittymä otettiin käyttöön vuoden lop-
pupuolella. Kohdemäärät kasvoivat selvästi ja Live-vedon 
tapahtumia oli vuoden aikana yhteensä noin 7 000 ja 
niissä yksittäisiä pelikohteita noin 160 000 kappaletta.
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Tutkimus ja tuotekehitys

Strategian mukaisesti Veikkaus panostaa pitkäjänteiseen, 
aktiiviseen kehitystyöhön erinomaisen asiakaskokemuksen 
tuottamiseksi. Tuotekehitys- ja tutkimustoimintaan yhtiö 
käytti katsausvuonna 12,9 milj. euroa (+33,0 %).

Veikkauksen tuotekehityksen painopisteenä oli digitaalisen 
liiketoiminnan kehittäminen. Verkkokaupan ja verkossa 
pelattavien tuotteiden sekä palveluiden parantaminen 
olivat keskeisiä tarkasteluvuoden tulokseen vaikuttaneita 
tuotekehityspanostuksia. 

Vastuullisuusviestintää ja koulutusta  
peli-ilon säilyttämisestä

Veikkauksen tavoitteena on vastuullisen rahapelaamisen 
edistäminen ja kestävä kasvu. Erityistä huomiota kiin-
nitetään korkeaan kuluttajansuojaan ja peliongelmien 
ennaltaehkäisyyn. Pelaamisen kehittymistä seurataan 
jatkuvasti vastuullisuuden näkökulmasta ja yhtiö pyrkii 
luomaan parhaita mahdollisia pelaamisen hallintaan liit-
tyviä toimintamalleja. Katsausvuonna Veikkaus käytti 
yhteensä 7,2 milj. euroa yhteiskuntavastuun edistämistä 
tukeviin ja vastuullisen rahapelaamisen toimenpiteisiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi joulukuussa 
joka neljäs vuosi toteutettavan suomalaisten rahape-
laamista käsittelevän tutkimuksen. Selvityksen mukaan 
suomalaisista 3,3 prosentilla eli noin 124 000 henkilöl-
lä arvioidaan olevan rahapeliongelma. Vastaava osuus  
vuonna 2011 oli 2,7 %. Kotimaiset rahapelitoimijat pitävät 

tutkimuksen tulosta huolestuttavana. Raportin pohjalta 
arvioidaan, miten rahapeliongelmien ennaltaehkäisyä voi-
daan edelleen kehittää entistä tiiviimmässä yhteistyössä 
kaikkien toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Rahapelien 
laillisina järjestäjinä Veikkauksen, RAY:n ja Fintoton tehtä-
vänä on nimenomaan ohjata rahapelaamista turvalliseen 
ja tarkasti valvottuun kotimaiseen tarjontaan. 

THL:n arvion mukaan Veikkauksen pelit eivät ole kärkipääs-
sä, kun rahapeliongelman yleisyyttä tarkastellaan rahape-
lityypeittäin. Kuitenkin Veikkauksen nopeat päivittäiset 
arvontapelit sekä vedonlyöntipelit nousevat jossain määrin 
esiin ongelmallisesti pelaavien tilastoinnissa. Tutkimuk-
sen mukaan rahapeliongelma on vähäisintä Veikkauksen 
lottopelien pelaajilla.

Veikkaus panosti kuluvana vuonna erityisesti vastuul-
lisuuteen liittyvään viestintään. Yhtiö kampanjoi nä-
kyvästi mediassa peli-ilon säilyttämistä korostavalla 
teemalla ”Veikkauksen kanssa pelaat vastuullisesti”. 
Myyntipaikkoihin toimitettiin vastuullisen pelaamisen 
opas asiakkaille ja pelaamisen hallintaan tarkoitettu net-
tipalvelu uudistettiin. Pelimyyjien vastuullisuusosaami-
seen panostettiin julkaisemalla uusia koulutusvideoita. 
Henkilöstölle tehtiin uusi vastuullisuusverkkokoulutus,  
joka jokaisen Veikkauksessa työskentelevän pitää suorittaa.  

Yhtiö uudisti niin ikään ikärajaviestintää. Ikärajasta vies-
titään 18+ Pelaa vastuullisesti -tunnuksella. Pelaamisen 
ikärajan toteutuminen on yksi tärkeä keino pelihaittojen 
ehkäisemisessä. Veikkaus huolehtii omalta osaltaan, että 

veikkausmyyjät eivät myy pelejä alaikäisille ja että veik-
kaus.fi:hin ei pääse rekisteröitymään alle 18-vuotiaana.

Veikkaus on tehnyt työtä suomalaisen yhteiskunnan hy-
väksi jo 75 vuotta tuottamalla varoja yhteiseen hyvään. 
Suomalaisen Työn Liitto myönsi Veikkaukselle maaliskuus-
sa Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeuden. Merkin 
myöntämisen perusteena oli erityisesti liiketoiminnallisten 
ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistunut yhdistämi-
nen. Veikkaus sai myös Avainlippu-merkin käyttöoikeuden 
rahapelipalveluilleen osoituksena suomalaisesta työstä.

Veikkaus-brändin arvostus on ulkopuolisten tutkimusten 
mukaan noussut merkittävästi. Syyskuussa julkistetussa 
Brändien arvostus –tutkimuksessa Veikkaus sijoittui kaik-
kien tutkittujen brändien joukossa sijalle 104 parantaen 
edellisvuoteen verrattuna yli 200 sijaa. Nousun taustalla 
arvioidaan olevan määrätietoinen työ Iloa elämään -asia-
kas-lupauksen eteen. Pelien tuoman jännityksen, haaveilun 
ja voittamisen lisäksi lupaukseen liittyy tuoton käyttö 
kaikkien suomalaisten hyväksi sekä peli-ilon säilyttävä 
vastuullinen pelaaminen.

Henkilöstö

Veikkauksen palveluksessa oli toimintavuoden päättyessä 
350 henkilöä (+11 hlöä). Henkilöstöstä oli kokoaikaisia 
87 % ja osa-aikaisia 13 %. Valtaosa (94 %) oli vakitui-
sessa työsuhteessa. Henkilökunnasta naisia oli 49 % ja  
miehiä 51 %. Kertomusvuoden aikana yhtiön palvelukseen 
tuli 35 uutta henkilöä ja lähti 24 henkilöä. Tulovaihtu-
vuus oli 10,0 % (2014: 6,0 %) ja lähtövaihtuvuus 6,9 %  
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(2014: 6,3 %). Keskimääräinen vaihtuvuus oli 8,4 %. 
Veikkaus panostaa henkilöstön hyvinvointiin monin tavoin. 
Henkilöstön jaksamista tuetaan muun muassa kattavan 
työterveyshuollon, työsuojelun ja TYKY-toiminnan avulla. 
Työhyvinvointia edistetään myös varhaisen puuttumisen 
mallilla. Henkilöstön kehittämisen keskiössä oli katsaus-
vuonna strategian painopisteitä tukeva valmennustarjonta 
sekä digitaalisen toimintakulttuurin edistäminen.

Henkilöstötutkimus tehdään Veikkauksessa vuosittain. 
Vuoden 2015 tutkimuksen tulokset sijoittuivat kokonai-
suutena merkitsevästi yleisen normitason yläpuolelle, kun 
tulosten vertailukohteena oli Suomen asiantuntijanormi 
2015. Kokonaistyytyväisyyttä mittaava PeoplePower-in-
deksi oli 76,4 ja PeoplePower-luokitus on AAA (erinomai-
nen). Parhaan luokituksen AAA saavuttaa vuosittain vain 
noin 6 % kaikista Corporate Spiritin henkilöstötutkimuksen 
toteuttaneista yrityksistä. 

Kaikki yhtiön henkilöstötutkimuksen indeksit olivat  
normitasoa merkittävästi korkeammat, etenkin omistau-
tumista kuvaava engagement-indeksi. Myös kokemus 
työhyvinvoinnista, työnantajakuva, yritystasoinen joh-
tamiskulttuuri, omaan työhön liittyvät työskentelyedel-
lytykset sekä yksiköiden tehokkuus ja joustavuus olivat 
selkeimmin normin yläpuolella. Yhtiön eri yksiköiden välillä 
esiintyi jonkin verran tyytyväisyyseroja. 

Veikkauksen palkitsemisjärjestelmä koskee koko henki-
lökuntaa, ja sen eri muodot on vahvasti kytketty yhtiön 
strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Yhtiölle on 

määritelty kaudelle 2014−2017 kymmenen tavoitteisiin 
linkittyvää mittaria, joilla strategian toteutumista seura-
taan kvartaaleittain.

Vuonna 2015 yhtiön henkilöstökulut olivat 27,5 milj. 
euroa (-1,4 %). Henkilöstökuluista palkkojen osuus oli  
22,3 milj. euroa (+0,9 %) ja eläkekulujen sekä henkilösivu-
kulujen osuus 5,2 milj. euroa (-9,9 %). Palkkakustannuk-
sien kasvuun vaikuttivat erityisesti nettipelijärjestelmän 
haltuunottoon liittyvät rekrytoinnit.

Valvonta ja riskienhallinta

Arpajaislain (1047/2001) mukaan yhtiön raha-arpajais-, 
veikkaus- ja vedonlyöntitoimintaa valvoo sisäasiainminis-
teriön alainen Poliisihallitus.

Veikkauksen riskienhallinta on osa sisäisen valvonnan 
kokonaisuutta. Yhtiön kannattavuutta ja vuoden 2016 
tavoitteita uhkaavista riskeistä merkittävimmiksi arvi-
oidaan rahapelijärjestelmän sääntelyn vaikutukset sekä 
kotimaisen kuluttajakysynnän kehitys. Lyhyellä aikavälillä 
pelien voitonmaksu asiakkaille saattaa vaihdella merkit-
tävästi. Veikkaus pitää tärkeänä, että yhtiön tuote- ja 
palvelukehitys pystytään turvaamaan rahapeliyhtiöiden 
yhdistymiseen liittyvän siirtymäkauden aikana. 

Yhtiön valvonta ja riskienhallinta on kuvattu tarkemmin 
Corporate Governance 2015 -katsauksessa.
 

Suomalaisen rahapelijärjestelmän  
kehittäminen

Valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta 
päätti syyskuussa, että kotimaiset rahapeliyhteisöt, 
Veikkaus, Raha-automaattiyhdistys ja Fintoto yhdiste-
tään yhdeksi uudeksi rahapeliyhtiöksi. Tavoitteena on 
vahvistaa suomalaista rahapelien yksinoikeusjärjestel-
mää.

Yhdistämishanke organisoidaan peliyhteisöjen yhdes-
sä viranomaisten ja edunsaajaryhmien kanssa laatiman 
yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti. Marraskuussa 
yhdistämistä valmistelemaan perustettiin väliaikainen 
integrointiyhtiö FRV Oy. Myöhemmin yhdistämisen toi-
sessa vaiheessa perustetaan valtion kokonaan omistama 
uusi rahapeliyhtiö. Valtioneuvoston kanslian omistaja-
nohjausosasto vastaa yhdistämisen käytännön toteut-
tamisesta yhteistyössä rahapeliyhteisöjen kanssa. Sisä-
ministeriö koordinoi hanketta ja valmistelee tarvittavan  
lainsäädännön. Hankkeen etenemistä seurataan parla-
mentaarisesti.

Veikkaus pitää kotimaisten rahapeliyhteisöjen yhdistämistä 
järkevänä ja johdonmukaisena uudistuksena. Päätös luo 
selkeän pohjan varmistaa suomalaisen rahapelijärjestel-
män tehokkuus ja kilpailukyky. Tuleva rahapeliyhtiö saa 
edellytykset monipuoliseen peli- ja palveluvalikoimaan, 
ensiluokkaiseen asiakaspalveluun sekä rahapelihaittojen 
tehokkaaseen ennaltaehkäisyyn.  
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Tulevaisuuden näkymät

Veikkaus on sitoutunut jatkuvaan ja pitkäjänteiseen ke-
hittymiseen, vastuullisen toiminnan vahvistamiseen sekä 
kustannustehokkuuteen. Kotimaisen ostovoiman kehitys 
sekä kuluttajakäyttäytymisen ja sääntelyn muutokset luo-
vat toiminnalle edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä. 
Suomi on digitaalisen rahapelaamisen edelläkävijämaita 
Euroopassa. Pelaamisen siirtyessä yhä enemmän sähköisiin 
kanaviin pelaamisen rytmi nopeutuu ja tuotteiden sekä 
palvelujen on uudistuttava yhä nopeammin. Asiakasanaly-
tiikan ja -dialogin merkitys lisääntyy entisestään ja tieto-
turvaan liittyvät kysymykset korostuvat liiketoiminnassa. 

Rahapeliyhtiöiden yhdistymiseen liittyvä suunnittelu 
ajoittuu pääasiassa vuoteen 2016. Siirtymäkauden aikana 
on keskeistä turvata tuote- ja palvelukehitys ja varmistaa 
liiketoiminnan jatkuvuus. Uuden rahapeliyhtiön valmis-
telussa Veikkaus korostaa asiakkaiden entistä parempaa 
palvelua, pelihaittojen torjuntaa sekä joustavaa tuote- ja 
palvelukehitystä. Lisäksi on tärkeää turvata tasapuolisesti 
rahapelituotoista tukea saavien kansalaisjärjestöjen ja 
edunsaajien asema. Veikkaus arvioi yhdistymisen voivan 
tulla voimaan ja uuden rahapeliyhtiön aloittavan toimin-
tansa vuoden 2017 aikana. 

Veikkaus tavoittelee maltillista tulosparannusta vuonna 
2016. Valtion talousarvioon kirjattu veikkausvoittovaro-
jen tuottoarvio vuodelle 2016 on 537,4 milj. euroa, josta 
tuloutustavoitteen osuus on 520,9 milj. euroa. Lisäksi 
edellisten vuosien jakamattomista voittovaroista yhtiö 

tulouttaa vähintään 16,5 milj. euroa opetus- ja kulttuu-
riministeriölle.

Hallituksen esitys voiton 
käyttämisestä

Hallitus esittää, että Veikkaus Oy:n tilikauden 2015 voi-
tosta 537 131 664,80 eurosta yhteensä 515 619 000,00 
euroa luovutetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle jaet-
tavaksi suomalaiselle taiteelle, liikunnalle, tieteelle ja 
nuorisotyölle ja 21 512 664,80 euroa siirretään jakamat-
tomiin voittovaroihin.

Kertomusvuonna Veikkauksen suoran taloudellisen arvon-
tuoton yhteiskunnalle voidaan laskea olevan kaikkiaan 
671,7 milj. euroa. 515,6 milj. euron tuloutuksen lisäksi 
yhtiö maksoi opetus- ja kulttuuriministeriölle aikaisemmilta 
vuosilta kertyneitä jakamattomia voittovaroja yhteensä 
25,5 milj. euroa. Lisäksi yhtiö maksoi valtiolle arpajais-
veroa 107,2 milj. euroa sekä arvonlisäveroja 23,4 milj. 
euroa. Veikkaus ei ole arvonlisäverovelvollinen, eikä sen 
takia voi vähentää tavara- ja palveluostoihinsa sisältyviä 
arvonlisäveroja. 

Taide, liikunta, tiede 
ja nuorisotyö 26 %Voitot

pelaajille 58 %

Toiminta-
kulut 8 %

Asiamies-
palkkiot 4 %

Arpajaisvero 5 %

Pelatun euron jakautuminen
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Laaja tuloslaskelma

 Liite 2015 2014

Liikevaihto 1 2 095 305 931,05 1 959 489 093,94

Liiketoiminnan muut tuotot 3 292 081,37 1 209 881,73

Voitot 1 210 184 155,41 1 096 438 509,70

Arpajaisvero 107 177 567,10 104 181 031,39

Materiaalit ja palvelut

Myyntipalkkiot 79 226 096,88 78 045 903,39

Valvonta- ja viranomaismaksut 5 501 469,68 4 879 673,14

Kupongit ja arvat 5 502 063,43 5 834 891,79

Arvontakulut, tulosinformaatio 9 710 292,43 9 776 685,84

Pelikohdeyhteistyö 3 730 944,90 3 896 514,58

Tuotemainonta 18 834 863,84 18 330 220,91

Tietoliikenne 510 155, 98 472 287,17

123 015 887,14 121 236 176,82

Työsuhde-etuuksista  
aiheutuvat kulut

Palkat ja palkkiot 22 305 529,63 22 107 329,54

Eläkekulut 4 015 115,35 4 044 412,66

Muut henkilösivukulut 1 214 202,74 1 759 718,94

27 534 847,72 27 911 461,14

Liikevoitto 536 697 397,22 519 238 768,11

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot 8 435 268,95 1 131 436,52

Rahoituskulut 8 1 001,37 1 556,95

434 267,58 1 129 879,57

Tilikauden voitto 537 131 664,80 520 368 647,68

 Liite 2015 2014

Palvelujen ostot 5 34 189 095,60 34 893 367,95

Poistot ja arvonalentumiset 4, 9, 10 17 203 432,50 24 433 036,93

Liiketoiminnan muut kulut 6 39 595 629,73 32 366 623,63

Tulos/osake*

Osakkeiden lukumäärä 498 498

Tulos per osake 1 078 577,64 1 044 916,96

SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI

*Tulos per osake on laskettu tilikauden voitto jaettuna osakkeiden määrällä.
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Tase

 Liite 2015 2014

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineelliset hyödykkeet 9 30 816 604,76 30 299 729,07

Aineettomat hyödykkeet 10 17 556 761,47 20 161 158,44

Myytävissä olevat sijoitukset 12 486 147,26 481 647,26

Muut pitkäaikaiset saamiset 12 12 185 291,00 12 185 291,00

Lyhytaikaset varat

Ennakkomaksut 400 927 415,62 386 874 381,55

Saamiset 13 24 520 166,44 15 451 045,14

Rahavarat ja muut lyhytaikaiset 
sijoitukset

14 251 831 172,51 269 821 703,73

Varat yhteensä 738 323 559,06 735 274 956,19

 Liite 2015 2014

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

Osakepääoma 15 445 698,01 445 698,01

Jakamattomat voittovarat 15 59 450 000,00 82 100 000,00

Tilikauden tulos 537 131 664,80 520 368 647,68

Oma pääoma yhteensä 597 027 362,81 602 914 345,69

Velat

Pitkäaikaiset velat

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat 
velvoitteet

17 1 676 000,00 1 724 000,00

Muut pitkäaikaiset velat 17 143 198,00 150 757,00

Lyhytaikaiset velat

Kestopeliennakot 16 20 284 138,41 15 483 342,36

Ostovelat 16 13 345 742,75 11 835 749,88

Velat pelaajille 16 34 503 536,55 48 941 125,01

Tilitysvelat valtiolle 16 22 274 753,31 20 543 839,67

Siirtovelat 16 31 938 426,73 24 533 443,40

Muut lyhytaikaiset velat 16 17 130 400,50 9 148 353,18

Oma pääoma ja velat yhteensä 738 323 559,06 735 274 956,19

SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI
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Rahavirtalaskelma

 Tuhat euroa Liite 2015 2014

Liiketoiminnan rahavirta

Liikevoitto 536 697 519 239

Oikaisut 

Liiketoimet, joihin ei sisälly  
maksutapahtumaa

17 045 24 067

Käyttöpääoman muutokset

Korottomien saamisten muutos -9 069 13 120

Osto- ja muiden velkojen muutos 8 936 20 130

Saadut osingot 4 4

Saadut korot 431 1 128

Maksetut korot -1 -2

Liiketoiminnan nettorahavirta 544 043 577 685

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja  
aineettomiin hyödykkeisiin

11 -15 237 -16 759

Aineellisten ja aineettomien  
hyödykkeiden ja sijoitusten myynti

275 744

Investointien nettorahavirta -14 962 -16 015

Rahoituksen rahavirta

Tilitetty opetus- ja  
kulttuuriministeriölle

-557 072 -554 205

Rahoituksen nettorahavirta -557 072 -554 205

 Tuhat euroa Liite 2015 2014

Rahavarojen ja muiden lyhyt- 
aikaisten sijoitusten muutos -17 991 7 466

Rahavarat ja muut lyhytaikaiset 
sijoitukset tilikauden alussa

269 822 262 356

Rahavarat ja muut lyhytaikaiset 
sijoitukset tilikauden lopussa 251 831 269 822

SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI
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Laskelma oman pääoman muutoksista

 Tuhat euroa Osake- 
pääoma

Jakamattomat 
voittovarat

Kertyneet
voittovarat

Oma pääoma 
yhteensä

Oma pääoma 
31.12.2013 446 116 600 506 347 623 393

Luovutus opetus- ja 
kulttuuriministeriölle

-517 547

Siirto jakamattomista 
voittovaroista

-11 200 11 200

Lisäluovutus opetus- ja 
kulttuuriministeriölle

-23 300

Tilikauden voitto  520 369

Oma pääoma 
31.12.2014 446 82 100 520 369 602 914

Luovutus opetus- ja 
kulttuuriministeriölle

-517 519

Siirto jakamattomista 
voittovaroista

2 850 -2 850

Lisäluovutus opetus- ja 
kulttuuriministeriölle

-25 500

Tilikauden voitto  537 132

Oma pääoma 
31.12.2015 446 59 450 537 132 597 027

SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI
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Yrityksen perustiedot
 
Veikkaus Oy on suomalainen rahapeliyhtiö, jonka kotipaikka 
on Vantaa. Veikkaus on valtion täysin omistama osakeyhtiö 
ja kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan. 
Yhtiön toimintaa säätelee osakeyhtiölain lisäksi arpajais-
laki, jonka mukaan yhtiön tehtävänä on toimeenpanna 
raha-arpajaisia sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelejä siten, 
että rahapelitoimintaan osallistuvien oikeusturva taataan, 
väärinkäytökset ja rikokset estetään sekä pelaamisesta ai-
heutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja vähennetään. 
Yhtiön pelitoimintaa valvoo sisäministeriön alaisuudessa 
toimiva Poliisihallitus.

Veikkaus Oy:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 
3.2.2016 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Osakeyh-
tiölain mukaan omistajalla on mahdollisuus hyväksyä tai 
hylätä tai tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta 
julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa.

Laatimisperusta 

Tilinpäätös on laadittu 31.12.2015 voimassa olevia 
IFRS-standardeja noudattaen. IFRS-standardeilla tarkoi-
tetaan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjä kansainvälisiä tilin-
päätösstandardeja.  

Tilinpäätöksen liitetiedot ovat myös IFRS-säännöksiä 
täydentävien suomalaisen kirjanpito- ja osakeyhtiölain 
vaatimusten mukaiset. 

1.1.2015 alkaen voimaan tulleet IAS ja IFRS-standardi-
muutokset ovat olleet vähäisiä, joten niillä ei ole ollut 
vaikutusta Veikkauksen tilinpäätökseen.

Yleistä

Tilinpäätöstiedot esitetään laajaa tuloslaskelmaa ja taset-
ta lukuun ottamatta tuhansina euroina ja ne perustuvat 
alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei alla olevissa laati-
misperiaatteissa ole muuta kerrottu. 

Laadittaessa tilinpäätöstä kansainvälisen tilinpäätöskäy-
tännön mukaan joudutaan tekemään tulevaisuutta koske-
via arvioita. Nämä vaikuttavat omaisuus- ja velkamääriin 
taseessa sekä tilikauden tuottoihin ja kuluihin. Veikka-
uksen tilinpäätöksessä merkittävimmät arviot liittyvät 
aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien 
hyödykkeiden poistoaikoihin ja poistomenetelmiin sekä 
eläkevelvoitteen laskemisessa käytettäviin olettamuk-
siin. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista. Lisäksi 
joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimis-
periaatteiden soveltamisessa.

Ulkomaan rahan määräiset erät

Veikkauksen toimintavaluutta on euro. Ulkomaan rahan 
määräiset liiketapahtumat on kirjattu euroiksi käyttäen 
tapahtumapäivänä vallitsevaa kurssia. Ulkomaan rahan 
määräiset saamiset ja velat on muunnettu toimintavaluutan 
määräisiksi raportointikauden päättymispäivän kursseja 

VUOSIRAPORTTI 2015

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI

käyttäen. Ulkomaan rahan määräisistä liiketapahtumista 
sekä saamisten ja velkojen muuntamisesta syntyneet 
voitot ja tappiot on merkitty tulosvaikutteisesti. 
 
Liiketoiminnan kurssivoitot ja –tappiot sisältyvät vastaaviin 
eriin liikevoiton yläpuolelle. 

Vuoden 2015 tilinpäätöksen saamisiin ja velkoihin ei sisälly 
valuuttamääräisiä eriä.

Käyttöomaisuushyödykkeet

Käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu taseessa al-
kuperäiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä 
poistoilla ja arvonalentumistappioilla. Myöhemmin hyö-
dykkeeseen kohdistuvat menot aktivoidaan silloin, kun ne 
lisäävät hyödykkeeseen liittyvää vastaista taloudellista 
hyötyä. Muut kulut, kuten normaalit huolto- ja korjaus-
toimenpiteet kirjataan kuluiksi niiden syntymishetkellä. 
Uudet nettiarvat kirjataan kuluiksi syntymishetkellään.

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoajat 
(vuosia):
• rakennukset ja rakennelmat 25
• huoneistojen perusparannukset 5
• kiinteistöjen koneet, laitteet ja kalusto 5 
• muut koneet ja laitteet 4
• atk-laitteet 4

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 2015
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Mikäli jonakin kautena kirjataan arvonalentumistappio, ar-
vioidaan jatkossa myös viitteitä siitä voitaisiinko kyseinen 
arvonalentumistappio peruuttaa ja tarvittaessa peruut-
taminen toteutetaan vastaavien arvonalentumistestaus-
laskelmien perusteella siihen arvoon, joka omaisuuserällä 
olisi poistojen jälkeen, jos arvonalentumistappiota ei olisi 
alun perin kirjattu.

Veikkauksella ei ole sellaisia tase-eriä, joiden perusteel-
la suoritettaisiin vuotuinen arvonalentumistestaus.

Tutkimus ja kehitys

Tutkimusmenot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jonka 
aikana ne ovat syntyneet. Uusien tuotteiden, tarjoamien ja 
prosessien kehitystoimintaan liittyvät kulut aktivoidaan, jos 

Aineettomien hyödykkeiden poistoajat (vuosia):
• atk-ohjelmistot ja aktivoidut kehitysmenot 4                     

Käyttöomaisuushyödykkeiden myynnistä tai luovutuksesta 
syntyvät voitot tai tappiot kirjataan laajaan tuloslaskel-
maan liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin. Käyt-
töomaisuushyödykkeiden poistomenetelmät, taloudel-
liset vaikutusajat ja jäännösarvot tarkistetaan jokaisen 
tilikauden lopussa.

Veikkaus arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä onko ole-
massa viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo olisi 
mahdollisesti alentunut ja tarvittaessa suoritetaan arvon-
alentumistesti, jonka tuloksena voi olla, että jouduttaisiin 
kirjaamaan arvonalentumistappio. 

kehittämisestä syntyvä aineeton hyödyke tulevaisuudessa 
tuottaa taloudellista hyötyä. Lisäksi kehittämisestä aiheu-
tuvien menojen on oltava luotettavasti määritettävissä.

Kanta-asiakasohjelma

Veikkauksessa on käytössä kanta-asiakasohjelma asiak-
kaiden rekisteröitymistä varten. Kanta-asiakasohjelma ei 
sisällä ostoihin perustuvia etuja asiakkaille. Veikkauksen 
kanta-asiakasohjelma ei siten kuulu IFRIC 13 kanta-asia-
kasohjelmat soveltamisalaan.

Vuokrasopimukset

Veikkauksen tekemien vuokrasopimusten mukaisesti omis-
tamiselle ominaiset riskit ja edut eivät siirry vuokralleot-
tajalle, ja sopimusten perusteella maksettavat vuokrat 
kirjataan siten kuluksi laajaan tuloslaskelmaan tasaerinä 
vuokra-ajan kuluessa.

Rahoitusvarat ja rahoitusvelat

Rahoitusvarat jaetaan eri luokkiin niiden hankinnan yh-
teydessä.  Luokittelu riippuu siitä, mitä tarkoitusta varten 
rahoitusvara on hankittu. Rahoitusvarojen ostot ja myynnit 
kirjataan kaupantekopäivänä.

Myytävissä olevat sijoitukset koostuvat osakkeista, osuuk-
sista sekä rahavaroihin sisältyvistä jälkimarkkinakelpoisista 
korkoinstrumenteista. Ne arvostetaan käypään arvoon ja 
arvon muutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Notee-

VUOSIRAPORTTI 2015
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raamattomat osakkeet arvostetaan hankintamenoon, silloin 
kun niiden käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä. 

Lainat ja muut saamiset –ryhmään kuuluvat myynti- ja 
muut saamiset sekä pankkitalletukset. Myyntisaamisiin 
kirjataan asiamiehen myynnin sekä palkkion ja asiamiehen 
maksamien voittojen erotus.

Lainat ja muut saamiset –ryhmän, myytävissä olevien 
lyhytaikaisten sijoitusten (pl. hankintamenoon arvostetut 
osakkeet) sekä rahoitusvelkojen käypiä arvoja ja niiden 
hierarkiatasoja ei ole esitetty, koska kirjanpitoarvot ovat 
kohtuullisen lähellä käypiä arvoja, johtuen instrumenttien 
lyhyistä erääntymisajoista.

Rahoitusvelkoihin kuuluvat lyhytaikaiset korottomat velat 
merkitään kirjanpitoon käypään arvoon. Myöhemmin ne 
arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun 
hankintamenoon.

Ennakkomaksut opetus- ja  
kulttuuriministeriölle 

Yhtiö tilittää ennakkoa omistajalle neljännesvuosittain 
tilikauden tuloksesta. Ennakkomaksut esitetään taseen 
lyhytaikaisissa varoissa. Tilikauden tulos kirjataan omas-
ta pääomasta yhtiökokouksen päätöksen perusteella. 

SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI
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Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet

IFRS:n mukaisesti eläkejärjestelyt jaetaan maksupohjai-
siin ja etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin. Maksupohjai-
siksi järjestelyiksi katsotaan sellaiset järjestelyt, joissa 
Veikkaus suorittaa kiinteitä maksuja eläkeyhtiölle, eikä 
sillä ole velvoitetta suorittaa lisämaksuja, vaikka rahas-
tolla ei olisikaan riittävästi varoja eläkkeiden maksuun. 
Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin suoritetut maksut 
kirjataan laajaan tuloslaskelmaan eläkekuluksi. Tällaisik-
si maksuiksi katsotaan maksut TyEL-järjestelmään.

Muut eläkejärjestelyt ovat etuuspohjaisia eläkejärjestelyi-
tä. Niiden osalta kirjataan taseeseen tiettyjen olettamus-
ten perusteella laskettu velka, joka kuvastaa järjestelyn 
perusteella tulevaisuudessa maksettavaksi tulevien eläk-
keiden määrää. Tulosvaikutteisesti kirjattava eläkekulu 
kuvastaa mm. henkilöstön tilikaudella suorittaman työn 
johdosta aiheutuvaa velan lisäystä. 

Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä kirjattavat erät saa-
daan vakuutusmatemaattisista laskelmista. Laskelmia 
laadittaessa käytetään olettamuksia, jotka koskevat 
esimerkiksi eläkejärjestelyn piirissä olevien henkilöiden 
työsuhteiden päättymistä ennen eläkeikää, tulevaa palk-
katasoa sekä laskelmissa käytettävää diskonttokorkoa. 

Kauden työsuoritukseen perustuva meno ja etuuspohjai-
sen järjestelyn nettovelan nettokorko kirjataan tulosvai-
kutteisesti ja esitetään työsuhde-etuuksissa aiheutuvissa 
kuluissa. Etuuspohjaisen nettovelan (tai –omaisuuserän) 
uudelleen määrittämisestä aiheutuvat erät kirjataan muihin 
laajan tuloksen eriin.

Pitkäaikaiset työsuhde-etuudet

Palvelusvuosilisinä maksetaan kuukauden bruttopalkan 
suuruinen rahakorvaus 30, 35, 40 ja 45 palvelusvuo-
den täyttyessä. Maksuvelvoite on laskettu henkilöstön 
työhöntulovuosien perusteella, diskonttaamalla kunkin 
vuoden lopussa realisoituva maksuvelvoite nykyhetkeen. 
Pitkäaikaiseen työsuhde-etuuteen perustuva velka sisältyy 
taseen muihin pitkäaikaisiin velkoihin. 

Muut lyhytaikaiset velat - voittorahasto

Voittorahasto ei ole varsinainen rahasto, vaan yhtiön velka 
pelaajille. Voittorahastoon siirretään välittömästi voiton-
jaon yhteydessä voittosummien pyöristyksestä kertyneet 
sentit sekä veikkauspelien voitonjaossa jakamatta jäävä 
rahapeliasetuksen mukaisten voittojen osuus. Vuoden 
lunastusajan jälkeen rahastoon siirretään eri pelien voi-
tonjaosta lunastamatta jääneet voitot. Rahastossa olevia 
varoja käytetään eri pelien ylimääräisiin voitonjakoihin 
sekä rahapeliasetuksen mukaisiin pelivoittojen oikaisuihin 
ja tasauksiin. Yhtiöllä on velvoite jakaa koko rahapeliase-
tuksen mukaisten voittojen määrä pelaajille.

VUOSIRAPORTTI 2015
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Liikevaihto

Veikkauspelien myynti jaksottuu liikevaihdoksi pelin 
arvonta-ajankohdan mukaan.  

Arvonta on joko viikoittain tai päivittäin.

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut

Liiketoiminnan muina tuottoina esitetään vahingonkor-
vaukset, omaisuuden myyntivoitot ja muut kuin yhtiön 
varsinaiseen liiketoimintaan liittyvät tuotot, kuten vies-
tipalvelu- ja vuokratuotot.

Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät omaisuuden 
myyntitappiot ja varsinaiseen liiketoimintaan liittyvät kulut.

Voitot

Laajaan tuloslaskelmaan on kirjattu liikevaihtoon kohdis-
tuvat pelien sääntöjen mukaiset voitot. Edellisenä vuonna 
lunastamatta jääneet voitot ja voittojen pyöristämisestä 
syntyneet varat tulee rahapeliasetuksen mukaan siirtää 
maksettavaksi voittoina eri pelien myöhemmillä pelikier-
roksilla viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana.

SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI
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Materiaalit ja palvelut

Myyntipalkkiot muodostuvat asiamiehille pelien myynnin 
perusteella maksettavista palkkioista. Palkkioprosentti 
vaihtelee peleittäin.

Valvonta- ja viranomaismaksut sisältävät pelien valvonta-
kulut, pelien tuotekehitykseen liittyvien valvontajärjestel-
mien kulut, peliriippuvuuden seuranta- ja tutkimuskulut 
sekä Peluurin (peliongelmaisten palveleva puhelin) kulut.  

Arpojen painatuskustannukset, pelikupongit, kuittirullat 
ja veikkauskorttiin liittyvät kulut kirjataan kuluksi han-
kintahetkellä. 

Arvonta- ja tulosinformaatiokulut sisältävät pelien tv-yh-
teistyösopimus- ja muita tulosten julkaisemiseen liittyviä 
kuluja.

Pelikohdeyhteistyöhön sisältyvät pelien kohdetietojen 
käytettävyydestä aiheutuneet kulut. Kustannukset ovat 
sopimussidonnaisia tai muodostuvat joko pelien kierros-
kohtaisen tai vuotuisen liikevaihdon mukaan.

Tuotemainonnan kulut sisältävät tuotteisiin liittyvät tuo-
temainonnan mediatilaostot sekä tuotanto- ja suunnitte-
lukulut.

Liikevoitto

Liikevoitto tai -tappio muodostuu liikevaihdosta ja muista 
liiketoiminnan tuotoista, joista vähennetään maksetut 

voitot ja arpajaisvero sekä materiaalien ja palvelujen kulut, 
työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut ja palvelujen ostot 
sekä poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot.

Verot

Arpajaisvero on 12 % summasta, joka määräytyy kalente-
rikuukaudelle kirjanpidossa kohdistuvista pelien ja arpojen 
myynneistä saaduista tuloista vähennettynä niiden pe-
rusteella kuluksi kirjatuista voitoista. Saatuun erotukseen 
lisätään/vähennetään kalenterikuukauden aikana voit-
torahastoon/voittorahastosta kirjattujen varojen määrä.

Arvonlisäverolain 59 §:n mukaan Veikkaus ei ole arvonlisä-
verovelvollinen. Yhtiön kuluihin ja investointeihin sisältyy 
voimassaoleva arvonlisävero. 
           
Tuloverolain 21 §:n mukaan Veikkaus on tuloverovel-
vollinen vain muusta kuin arpajaisverolaissa tarkoitetun 
toiminnan tulosta. Veikkaus Oy:n tilinpäätös ei sisällä 
muuta tuloveron alaista tuloa. 

Tulevilla tilikausilla sovellettaviksi tulevat 
uudet ja muutetut standardit sekä  
tulkinnat

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (sovellettava 
1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uusi standardi 
sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen asiakassopimusten 
perusteella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen ja 
korvaa nykyiset IAS 18- ja IAS 11-standardit ja niihin 

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

liittyvät tulkinnat. Myynnin kirjaaminen voi tapahtua ajan 
kuluessa tai tiettynä ajankohtana, ja keskeisenä kritee-
rinä on määräysvallan siirtyminen. Standardi lisää myös 
esitettävien liitetietojen määrää.

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja siihen tehdyt muutok-
set (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla ti-
likausilla). Uusi standardi korvaa nykyisen standardin  
IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen.  
IFRS 9 muuttaa rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista 
sekä sisältää rahoitusvarojen arvonalentumisen arviointiin 
uuden, odotettuihin luottotappioihin perustuvan mallin. 
Rahoitusvelkojen luokittelu ja arvostaminen vastaavat suu-
relta osin nykyisiä IAS 39:n vaatimuksia. Suojauslaskennan 
osalta on edelleen kolme suojauslaskentatyyppiä. Aiempaa 
useampia riskipositioita voidaan ottaa suojauslaskennan 
piiriin ja suojauslaskennan periaatteita on yhtenäistetty 
riskienhallinnan kanssa. 

Yhtiössä arvioidaan uusien standardien mahdollisia vai-
kutuksia seuraavalla tilikaudella.

Muilla julkaistuilla standardimuutoksilla tai tulkinnoilla ei 
yhtiön arvion mukaan tule olemaan vaikutusta tilinpää-
tökseen.

VUOSIRAPORTTI 2015 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI
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Liitetiedot 

1. Erittely liikevaihdosta peleittäin ja peliryhmittäin 2. Tuloskehitys vuosina 2011-2015

3. Liiketoiminnan muut tuotot

Liitetiedot

Tuhat euroa 2015
%-osuus 

liikevaihdosta 2014
%-osuus

liikevaihdosta 

Lotto 436 732 20,8 431 131 22,0

Viking Lotto 75 488 3,6 84 706 4,3

Eurojackpot 222 864 10,6 160 514 8,2

Jokeri 108 012 5,2 101 216 5,2

Pottipelit yhteensä 843 097 40,2 777 566 39,7

Keno 384 762 18,4 394 234 20,1

Naapurit 26 317 1,3 15 497 0,8

Raaputusarvat  143 553 6,9 138 752 7,1

Syke 4 853 0,2 5 667 0,3

Pore 6 375 0,3 8 908 0,5

eArvat 155 865 7,4 119 347 6,1

eBingo 81 613 3,9 71 737 3,7

Päivittäispelit yhteensä 803 338 38,3 754 143 38,5

Pitkäveto 234 472 11,2 216 615 11,1

Tulosveto 36 058 1,7 40 245 2,1

Moniveto 66 031 3,2 67 112 3,4

Voittajaveto 9 338 0,4 10 340 0,5

Vakioveikkaus 69 209 3,3 63 770 3,3

Moniveikkaus 7 0,0 79 0,0

Live voittajaveto 33 755 1,6 29 619 1,5

Urheilupelit yhteensä 448 870 21,4 427 780 21,8

Peliryhmät yhteensä 2 095 306 100,0 1 959 489 100,0

Tuhat euroa 2015 2014 2013 2012 2011

Liikevaihto 2 095 306 1 959 489 1 858 365 1 775 812 1 792 700

Pelikate 885 122 863 051 835 872 825 808 831 661

Liikevaihdosta % 42,2 % 44,0 % 45,0 % 46,5 % 46,4 %

Liikevoitto 536 697 519 239 505 173 497 922 510 694

Liikevaihdosta % 25,6 % 26,5 % 27,2 % 28,0 % 28,5 %

Tulos ennen tp-siirtoja 537 132 520 369 506 347 500 803 514 480

Liikevaihdosta % 25,6 % 26,6 % 27,3 % 28,2 % 28,7 %

Tulos 537 132 520 369 506 347 500 803 514 480

Liikevaihdosta % 25,6 % 26,6 % 27,3 % 28,2 % 28,7 %

Tuhat euroa 2015 2014

Vuokratuotot 33 30

Viestipalvelutuotot 11 15

Vahingon- ja vakuutuskorvaukset 0 203

Edellisten tilikausien hyvitykset 57 551

Käyttöomaisuuden myyntivoitot 159 126

Asunto-osakkeen myyntivoitot 0 234

Muut tuotot 31 52

Yhteensä 292 1 210

VUOSIRAPORTTI 2015 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI
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4. Poistot

5. Palvelujen ostot

7. Tutkimus- ja kehittämismenot

6. Liiketoiminnan muut kulut

Liitetiedot

Tuhat euroa 2015 2014

Aineettomat hyödykkeet 12 607 20 027

Rakennukset ja rakennelmat 1 018 1 000

Koneet ja kalusto 3 578 3 405

Yhteensä 17 203 24 433

Tuhat euroa 2015 2014

Muu mainonta ja markkinointi 12 355 7 781

Muut vapaaehtoiset henkilöstökulut   1 246 1 166

Matkakulut 851 888

Edustus- ja neuvottelukulut 370 341

Autokulut 321 358

Tarvikkeet ja rahdit 2 739 2 973

Koneet ja laitteet 7 383 5 563

Kiinteistökulut 1 939 1 912

Ohjelmistojen ylläpito- ja  
huoltomaksut

7 360 7 165

Pankkikulut 3 237 3 026

Puhelinkulut 444 448

Muut toimistokulut 1 350 745

Yhteensä 39 596 32 367

Tuhat euroa 2015 2014

Palvelujen ostot ulkomailta, IT  
ja muut

15 280 17 100

Palvelujen ostot, IT-palvelut 11 662 10 441

Palvelujen ostot, muut 7 247 7 352

Palvelujen ostot 34 189 34 893

Tuhat euroa 2015 2014

Tutkimus- ja kehittämiskulut 13 10

Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit 7 5

Yhteensä 20 15

Palvelujen ostoihin sisältyvät  
tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastus 31 41

Muut palvelut 76 48

Yhteensä 107 89

Käyttöomaisuushyödykkeistä tehdään tasapoistot taloudellisen vaikutusajan mukaisesti. 
Vuonna 2015 kirjattiin 3,9 milj. euroa kertapoistoina hyödykkeistä, joiden ei odoteta tuottavan tuloa  
tulevina vuosina. Maa-alueista, asunto-osakkeista ja taide-esineistä ei tehdä poistoja.

VUOSIRAPORTTI 2015 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI
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8. Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIRAPORTTI 2015

Liitetiedot

SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI

Tuhat euroa 2015 2014

Osinkotuotot myytävissä olevista  
sijoituksista

4 4

Korkotuotot myytävissä olevista 
sijoituksista

0 94

Korkotuotot talletus- ja pankkitileiltä 420 1 020

Muut rahoitustuotot 11 14

Rahoitustuotot yhteensä 435 1 131

Korkokulut 1 2

Rahoituskulut yhteensä 1 2

Yhteensä 434 1 130
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9. Aineelliset hyödykkeet ja poistot

2015

2014

Liitetiedot

Tuhat euroa
Maa- ja  

vesialueet
Rakennukset ja  

rakennelmat Koneet ja kalusto Muut
Keskeneräiset  

hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2015 1 906 28 156 34 527 629 899 66 116

Lisäykset 0 0 2 842 49 2 338 5 229

Vähennykset 0 0 -532 0 -532

Siirrot erien välillä 0 867 396 0 -1 263 0

Hankintameno 31.12.2015 1 906 29 023 37 232 678 1 974 70 813

Tuhat euroa
Maa- ja  

vesialueet
Rakennukset ja  

rakennelmat Koneet ja kalusto Muut
Keskeneräiset  

hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2014 1 906 28 844 31 286 629 242 62 907

Lisäykset 0 0 745 0 3 673 4 417

Vähennykset 0 -688 -517 0 -3 -1 208

Siirrot erien välillä 0 0 3 013 0 -3 013 0

Hankintameno 31.12.2014 1 906 28 156 34 527 629 899 66 116

Kertyneet poistot 1.1.2015 - -10 160 -25 657 - - -35 816

Tilikauden poisto - -1 018 -3 609 - - -4 626

Vähennysten kertyneet poistot - 0 446 - - 446

Kertyneet poistot 31.12.2015 - -11 177 -28 819 - - -39 997

Kirjanpitoarvo  31.12.2015 1 906 17 845 8 413 678 1 974 30 817

Kertyneet poistot 1.1.2014 - -9 626 -22 611 - - -32 238

Tilikauden poisto - -1 000 -3 405 - - -4 406

Vähennysten kertyneet poistot - 467 360 - - 827

Kertyneet poistot 31.12.2014 - -10 160 -25 657 - - -35 816

Kirjanpitoarvo  31.12.2014 1 906 17 996 8 870 629 899 30 300

VUOSIRAPORTTI 2015 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI
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10. Aineettomat hyödykkeet ja poistot

Liitetiedot

Tuhat euroa ATK-ohjelmistot ja aktivoidut kehitysmenot

Hankintameno 1.1.2015 97 393

Lisäykset 10 003

Vähennykset 0

Hankintameno 31.12.2015 107 396

Tuhat euroa ATK-ohjelmistot ja aktivoidut kehitysmenot

Hankintameno 1.1.2014 93 884

Lisäykset 5 475

Vähennykset 1 966

Hankintameno 31.12.2014 97 393

Kertyneet poistot 1.1.2015 77 232

Tilikauden poisto 12 607

Vähennysten kertyneet poistot 0

Kertyneet poistot 31.12.2015 89 839

Kirjanpitoarvo  31.12.2015 17 557

Kirjanpitoarvo  1.1.2015 20 161

Kertyneet poistot 1.1.2014 59 171

Tilikauden poisto 20 027

Vähennysten kertyneet poistot 1 966

Kertyneet poistot 31.12.2014 77 232

Kirjanpitoarvo  31.12.2014 20 161

Kirjanpitoarvo  1.1.2014 34 713
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2015

2014

11. Rahavirta investoinneista ja keskeneräisistä  
sijoituksista

Tuhat euroa 2015 2014

Ohjelmistot 1 872 6 540

Atk-laitteet 2 321 2 811

Konttorikalusto 180 202

Kalusto, muut laitteet 396 0

Kiinteistöt

Perusparannukset 867 0

Koneet, laitteet, kalusto 0 867 0

Asunto-osakkeet

Yhtiön autot 341 745

Taide-esineet 49 0

Pitkäaikaiset saamiset 5 6 869

Keskeneräiset  
investoinnit

9 206 -407

Yhteensä 15 237 16 759
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12. Myytävissä olevat sijoitukset  
ja muut pitkäaikaiset saamiset  

13. Lyhytaikaiset saamiset  

Liitetiedot

Tuhat euroa 2015 2014

Noteeraamattomat osakesijoitukset 486 482

Yhteensä 486 482

Tuhat euroa 2015 2014

Jaksotettu korkosaatava 94 191

Jaksotetut yhteistyösopimuskulut 23 23

Gtech saamiset 8 8

Kela palautukset 74 78

Eurojackpot arvontaprojekti 519 507

Jaksotetut lisenssimaksut 63 0

Muut siirtosaamiset 12 104

Valvontakulut, valtion valvonta 0 720

Yhteensä 792 1 631

Tuhat euroa 2015 2014

Myyntisaamiset 13 324 10 079

Siirtosaamiset 792 1 631

Muut saamiset 10 404 3 742

Yhteensä 24 520 15 451

Eur 2015 2014

Vakuustalletus, Eurojackpot 12 185 12 185

Yhteensä 12 185 12 185

Myyntisaamiset ovat asiamiehiltä veloittamattomia pelimaksuja. Veloitusjakso on maanantaista sunnuntai-
hin ja edellisen viikon veloitus tapahtuu maksuaineistolla keskiviikkoisin. Myyntipaikkojen lukumäärä on  
3 892 kpl. Myyntisaamisten luonteesta johtuen ei luottoriskiä perinteisesti ole. Myyntisaamisten tasearvot 
eivät poikkea käyvistä arvoista tilinpäätöspäivänä.  
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Myytävissä olevat sijoitukset

Siirtosaamisten olennaiset erät

Muut pitkäaikaiset saamiset
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14. Rahavarat ja muut lyhytaikaiset sijoitukset  

15. Oma pääoma ja pääoman hallinta

16. Lyhytaikaiset velat  

Liitetiedot

Tuhat euroa 2015 2014

Käteinen raha ja pankkitilit 9 331 34 733

Myytävissä olevat sijoitukset 0 16 989

Talletukset  ja saamiset 242 500 218 100

Yhteensä 251 831 269 822

Myytävissä olevat sijoitukset ovat sijoitustodistuksia, joilla on lyhyt erääntymisaika.  
Talletukset  ja saamiset ovat talletuksia, joilla on lyhyt erääntymisaika.  
  
Rahoitusriskien hallinnan periaatteet  
Veikkaus altistuu liiketoiminnassaan vähäisessä määrin eräille rahoitusriskeille. Pääasialliset rahoitusriskit 
ovat korkoriski ja vastapuoliriski (luottoriski). Näiden rahoitusriskien hallintaan sovelletaan riskienhallinta-
politiikkaa, joka on Veikkauksen hallituksen hyväksymä. Rahoitusriskeistä valuuttakurssiriski ja maksuval-
miusriski eivät ole merkittäviä Veikkauksen toiminnan luonteesta johtuen.  
  
Korkoriski  
Lyhyet rahamarkkinasijoitukset altistavat Veikkauksen korkoriskille,  joka ei ole kuitenkaan merkittävä. 
Tulot ja operatiiviset rahavirrat ovat pääosin riippumattomia markkinakorkojen vaihtelusta.   
  
Luottoriski  
Veikkaus noudattaa sijoitustoiminnassaan hallituksen hyväksymää ohjetta, jonka mukaan sijoitukset 
tehdään pääoman turvaavalla tavalla ilman valuuttariskiä ja enintään viideksi vuodeksi. Sijoitustoiminnan 
periaatteet eivät salli osakesijoituksia.  

Saamisiin asiamiehiltä liittyvä luottoriski on laajalti hajaantunut eikä siihen näin ollen liity merkittävää 
luottoriskiä.  

Osakepääoma on 445 698,01 euroa ja osakkeita on 498 kappaletta.

Jakamattomat voittovarat
Tilikauden voiton ja opetus- ja kulttuuriministeriölle luovutettavan voitto-osuuden erotus kirjataan yhtiöko-
kouksen päätöksellä jakamattomiin voittovaroihin. Jakamattomien voittovarojen käytöstä päättää yhtiöko-
kous ja opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa ne myöhemmin edunsaajille. 

Valtioneuvoston tekemän päätöksen mukaan jakamattomia voittovaroja voi kertyä enintään 200 miljoonaa 
euroa.

Jakamattomissa voittovaroissa on tilinpäätöshetkellä käyttämättä vuosilta 2010 11,7 milj. euroa, 2011 
44,9 milj. euroa ja 2014 2,85 milj. euroa yhteensä 59,45 milj. euroa. Jakamattomiin voittovaroihin sisältyy 
vuoden 2016 valtion talousarvioon sisältyvä lisätuloutus 16,5 milj. euroa.

Velat pelaajille sisältävät lunastamattomia voittoja ja vedonlyöntipelien palautuksia sekä nettipelaajien 
pelitileillä olevat varat.  
  
Muut lyhytaikaiset velat sisältävät mm. voittorahaston varat. Näitä varoja oli taseessa 31.12.2014 
yhteeensä 6,1 milj. euroa. Vuonna 2015 voittorahastoon kertyi varoja 21,2 milj. euroa. Varoja käytettiin 
tilikauden aikana rahapeliasetuksen mukaisten voittojen tasaamiseen 1,4 milj. euroa ja muiden voittojen 
maksamiseen 12,2 milj. euroa. Varoja taseessa 31.12.2015 yhteensä 13,7 milj.euroa.  

Tuhat euroa 2015 2014

Kestopeliennakot 20 284 15 483

Ostovelat 13 346 11 836

Siirtovelat

Jaksotetut henkilöstökulut 7 053 7 770

Siirtyvät maksettavat voitot 15 574 9 920

Pelijärjestelmän ylläpito ja muut 
projektit, laskuttamaton osuus

5 394 3 223

Muut siirtovelat 3 917 3 620

Yhteensä 31 938 24 533

Velat pelaajille 34 504 48 941

Tilitysvelat valtiolle

Arpajaisvero 20 775 19 221

Ennakonpidätysvelka 592 544

Sosiaaliturvamaksuvelka 36 34

Arvonlisävero 872 745

22 275 20 544

Muut lyhytaikaiset velat 17 130 9 148

Yhteensä 139 477 130 486
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17. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat velvoitteet

Liitetiedot

Tuhat euroa 2015 2014

Laajan tuloslaskelman eläkekulu

Tuloslaskelman etuuspohjainen eläkekulu

Tilikauden työsuoritukseen  
perustuvat menot

49 50

Nettokorkokulu 28 41

Yhteensä 77 91

Uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät -117 379

Taseessa esitetyn etuuspohjaisen nettovelan täsmäytyslaskelmat

Etuuspohjainen velvoite 2 942 3 594

Varojen käypä arvo 1 266 1 870

Etuuspohjainen nettovelka taseessa 31.12. 1 676 1 724

Etuuspohjainen nettovelka 1.1. 1 724 1 509

Kirjaukset tuloslaskelmaan 77 91

Yhteensä laajaan tuloslaskelmaan kirjatut 
uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät -117 379

Työnantajan suorittamat maksut järjestelyyn -8 -255

Etuuspohjainen nettovelka taseessa 31.12. 1 676 1 724

Tuhat euroa 2015 2014

Taseessa esitetyn etuuspohjaisen nettovelan muutokset

Etuuspohjainen velvoite 1.1. 3 594 3 462

Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 49 50

Korkokulut 61 98

Uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät

Voitot (-) / tappiot (+)  väestötilastollisten  
oletusten muutoksista 0 0

Voitot (-) / tappiot (+)  taloudellisten  
oletusten muutoksista 0 0

Kokemusperäiset voitot (-) / tappiot (+) -528 409

Maksetut etuudet -234 -425

Etuuspohjainen velvoite 31.12. 2 942 3 594

Eläkevelvoitteet   
Veikkauksen etuuspohjaiset eläkejärjestelyt ovat osalle henkilöstöä vakuutusyhtiössä järjestettyjä lisäeläk-
keitä, jotka mahdollistavat kyseisten henkilöiden varhaisemman eläkkeelle jäämisen ilman eläke-etuuden 
pienenemistä. Eläkejärjestelyitä on myönnetty osittain ennen vuotta 1985 työsuhteensa aloittaneille ja 
osittain ennen vuotta 1994 työsuhteensa aloittaneille henkilöille.

Taseessa velvoitteena esitetään vakuutetuille annettu lupaus ja omaisuuseränä esitetään vakuutusyhtiön 
vastuulla oleva osuus tästä velvoitteesta. Eläkkeitä ja vapaakirjoja korotetaan eläkeindeksillä, jonka kustan-
nus on kokonaan yhtiön vastuulla, koska vakuutusyhtiön hyvitysoletus on arvioitu nollaksi.
 
Vakuutusjärjestelyssä varojen määrä lasketaan samalla diskonttauskorolla kuin velvoite, jolloin diskonttaus-
koron muutos ei aiheuta oleellista riskiä. Myöskään eliniän odotteen kasvaminen ei aiheuta merkittävää 
riskiä, koska vakuutusyhtiö kantaa suurimman osan eliniän odotteen kasvun vaikutuksesta. Eläkkeiden 
korotus sen sijaan on täysin yhtiön vastuulla, jolloin esimerkiksi eläkeindeksin kasvu 0,5 %:lla nostaisi 
velvoitetta 4,9 % ja vastaavasti sen lasku 0,5 %:lla vähentäisi velvoitetta 4,6 %.
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Järjestelyyn kuuluvien varojen käypien arvojen muutokset

Käyvät arvot 1.1. 1 870 1 953

Korkotuotot 33 57

Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto (lukuun 
ottamatta korkokuluun/-tuottoon sisältyviä 
eriä) -411 30

Työnantajan suorittamat maksut järjestelyyn 8 255

Maksetut etuudet -234 -425

Käyvät arvot 31.12. 1 266 1 870

Määrä, jonka yhtiö odottaa suorittavansa etuus-
pohjaisiin järjestelyihin vuonna 2015 120 304

Järjestelyn varat ovat hyväksyttyjä vakuutussopimuksia.
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Tuhat euroa 2015 2014

Tilikauden alussa 151 167

Muutos -8 -16

Tilikauden lopussa 143 151

2015 2014

Merkittävät vakuutusmatemaattiset olettamukset

Diskonttauskorko 2,0 % 1,8 %

Palkkojen nousu 2,3 % 3,0 %

Eläkkeiden korotus 1,6 % 2,1 %

Etuuspohjaisen velvoitteen painotettuun  
keskiarvoon perustuva duraatio 11 11

Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet: palvelusvuosilisä  
  
Veikkaus myöntää henkilöstölle pitkäaikaiseksi työsuhde-etuudeksi luokiteltavan palvelusvuosilisän. 
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Taseeseen kirjattu velvoite
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18. Lähipiiritapahtumat  19. Muut vuokrasopimukset ja vastuusitoumukset 
 

Liitetiedot

*Johtoryhmissä oli tilikauden lopussa jäseniä 6 vuonna 2015  ja 6 vuonna 2014. 
 
Palkoissa on ilmoitettu koko vuoden maksetut palkat tulospalkkoineen.  

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on yhtiön puolelta 6 kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta 3 kuukautta. 
Toimitusjohtaja on toimitusjohtajasopimuksessa määriteltyjen kriteerien täyttyessä oikeutettu kuuden 
kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan. Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta.  

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on yhtiön puolelta työsopimuslain mukainen ja johtajan puolelta 2 
kuukautta. Tiettyjen ehtojen täyttyessä johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja yhdeksän kuukauden palk-
kaa vastaavaan korvaukseen irtisanomistilanteessa.  

Hallituksen jäsenillä ja yritysjohdolla ei ole tavanomaisista työsuhde-eduista poikkeavia etuuksia. Yritys-
johdolla on oikeus puhelin- ja autoetuun. Yhtiön johdolla ei ole lisäeläke- ja optio-oikeuksia.  
  

Muut lähipiiritapahtumat 

Veikkaus saattaa ostaa tavaroita tai palveluita muilta valtionyrityksiltä. Tavaroiden ja palveluiden ostohin-
nat ja toimitusehdot ovat samat kuin minkä tahansa muun asiakasryhmän kanssa toimittaessa ja niiden 
määrä on vähäinen.  

Leasingvastuut koostuvat konttorilaitteistosta.  

Veikkaus on sitoutunut ostamaan vuosittan pelijärjestelmän ylläpito- ja kehitystyötä vuoden 2018 loppuun 
asti. Vuonna 2016 yhteensä 44 henkilötyövuotta, vuonna 2017 yhteensä 35 henkilötyövuotta ja 2018 
yhteensä 35 henkilötyövuotta.   
  
Veikkauksella oli 31.12.2015 henkilöstön huoltokonttorilainojen takausvastuita 18 tuhatta euroa.   
 

Veikkauksen lähipiiriin kuuluvat toimitusjohtaja, johtoryhmä, hallitus ja hallintoneuvosto ja muut  
valtionyritykset.  

Tuhat euroa 2015 2014

Toimitusjohtaja 459 450

Muut johtoryhmän jäsenet* 1 054 1 024

Hallitus 182 187

Hallintoneuvosto 42 55

Yhteensä 1 737 1 715

Tuhat euroa 2015 2014

Muut vuokrasopimukset yhden vuoden kuluessa 30 38

Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden 
kuluttua 14 44
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Maksetut palkat, palkkiot ja luontaisedut
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20. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset     

Suvi-Anne Siimes
hallituksen puheenjohtaja

Eva Liljeblom

Alf Rehn

Lontoo, 3. päivänä helmikuuta 2016

Harri Syväsalmi

Juha Koponen
toimitusjohtaja

Suoritetusta tilintarkastuksesta on 
 

tänään annettu kertomus.
 

  
  

Helsingissä, 11. päivänä helmikuuta 2016
  

 

KPMG Oy Ab
  

 

Sixten Nyman, KHT
  

Lauri Veijalainen
hallituksen varapuheenjohtaja

Minna Metsälä

Tero Ojanperä
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21. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 

VUOSIRAPORTTI 2015 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI

Pääkirja   digitaalisessa muodossa

Päiväkirja  digitaalisessa muodossa

Kassa- ja maksuliikennetositteet  paperitositteina

Matkalaskutositteet digitaalisessa muodossa

Muistiotositteet paperitositteina

Myyntireskontratositteet paperitositteina ja digitaalisessa muodossa

Onnetreskontratositteet paperitositteina ja digitaalisessa muodossa

Ostoreskontratositteet digitaalisessa muodossa

Palkkatositteet paperitositteina ja digitaalisessa muodossa

Poistotositteet/Käyttöomaisuus paperitositteina

Terveydenhoitotositteet paperitositteina ja digitaalisessa muodossa

Voittotositteet digitaalisessa muodossa
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Corporate governance -katsaus 2015
Veikkauksen missio on tuottaa suomalaiselle yhteiskun-
nalle monipuolista lisäarvoa järjestämällä rahapelejä luo-
tettavasti ja vastuullisesti. Veikkaus on valtion omistama 
osakeyhtiö ja kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön hal-
linnonalaan. Valtio on sitoutunut yhtiön vastuisiin osake-
pääomapanoksensa verran ja sen rooli yhtiössä rajoittuu 
osakkeenomistajan vastuisiin.

Veikkauksen hallinnon perustana ovat arpajaisla-
ki (1047/2001) sekä osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys. 
Veikkaukselle on arpajaislaissa säädetty yksinoikeus 
raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien toi-
meenpanemiseen. Rahapelien toimeenpanoa sääntelee 
valtioneuvoston asetus rahapelien toimeenpanosta ja 
sisäasiainministeriön asetus rahapelien pelisäännöistä.
Veikkaus on sitoutunut noudattamaan Suomen listayh-
tiöiden hallinnointikoodia 2010, minkä lisäksi toimintaa 

ohjaavat kulloinkin voimassa olevat valtion ja opetus- ja 
kulttuuriministeriön omistajaohjausta koskevat ohjeet 
ja periaatteet. Veikkaus noudattaa vuoden 2016 alusta 
voimaan tullutta uutta hallinnointikoodia 2015.

Yhtiön hallintoelimet

Yhtiökokous
Veikkauksen ylin hallinnollinen elin on yhtiökokous, joka yh-
tiöjärjestyksen mukaan valitsee hallituksen ja hallintoneu-
voston sekä tilintarkastajan. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
edustaja osallistuu aina varsinaisiin ja mahdollisiin ylimää-
räisiin yhtiökokouksiin ja käyttää omistajalle kuuluvaa 
päätösvaltaa. Valtion edustajana yhtiökokouksissa toimii 
valtakirjalla opetus- ja kulttuuriministeriön asianomainen 
ministeri, valtiosihteeri, kansliapäällikkö tai muu virkamies.

2015
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2015. Siinä olivat 
läsnä Suomen valtion edustajana kulttuuri- ja asunto-
ministeri Piia Viitanen, opetus- ja kulttuuriministeriön 
virkamiehet, valtiosihteeri Kari Anttila, kansliapäällikkö 
Anita Lehikoinen, hallitusneuvos Merja Leinonen ja neu-
votteleva virkamies Esko Pyykkönen, yhtiön hallituksen 
puheenjohtaja toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, hallituk-
sen varapuheenjohtaja talousjohtaja Lauri Veijalainen, 
hallintoneuvoston puheenjohtaja kansanedustaja Ilkka 
Kanerva ja hallintoneuvoston varapuheenjohtaja kan-
sanedustaja Matti Saarinen, yhtiön toimitusjohtaja Juha Talous

Tilintarkastaja Henkilöstövaliokunta

Tarkastusvaliokunta

Sisäinen tarkastus

Yhtiökokous

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Toiminnot

Hallinto- 
neuvosto

Hallitus

Tuotanto

Liiketoiminta

Viestintä ja  
vastuullisuus

KehitystoimintoTalous
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Koponen sekä yhtiön muina edustajina talousjohtaja Maija 
Hjelt sekä viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Pekka Ilmivalta.

Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2014, 
päätettiin tilikauden voiton ja jakamattomien voittova-
rojen käyttämisestä, vastuuvapauden myöntämisestä, 
hallintoneuvoston, hallituksen ja tilintarkastajien palkki-
oista sekä nimettiin yhtiölle hallintoneuvosto, hallitus ja 
tilintarkastaja.

Hallitus
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 
vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Vuonna 
2015 hallituksessa oli kahdeksan jäsentä 29.5. saakka, 
minkä jälkeen jäseniä oli seitsemän. Yhtiökokous nimeää 
hallituksen jäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä kukaan 
ei kuulu yhtiön toimivaan johtoon.

2015
Hallituksen puheenjohtajana jatkoi Työeläkevakuuttajat 
TELA ry:n toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes. Hallituksen 
jäseninä jatkoivat talousjohtaja Lauri Veijalainen (vara-
puheenjohtaja), professori Eva Liljeblom, professori Alf 
Rehn ja toimitusjohtaja Tero Ojanperä. Veikkauksen halli-
tukseen nimettiin 19.3.2015 pidetyssä yhtiökokouksessa 
kolme uutta jäsentä: hallituksen puheenjohtaja Anne 
Berner, toimitusjohtaja Minna Metsälä ja johtaja Harri 
Syväsalmi. Hallituspaikat vapautuivat kansanedustaja 
Leena Harkimon, ylijohtaja Riitta Kaivosojan ja Euroopan 
parlamentin jäsenen avustaja, poliittinen sihteeri Jussi 
Saramon jäädessä pois hallituksesta. Anne Berner jäi pois 

hallituksesta tultuaan nimitetyksi liikenne- ja viestintä-
ministeriksi 29.5.2015.

Veikkauksen hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät 
osakeyhtiölain mukaan. Lisäksi hallituksen on otettava 
toiminnassaan huomioon arpajaislaissa yhtiölle annettu 
erityistehtävä toimeenpanna pelejä siten, että pelitoimin-
taan osallistuvien oikeusturva taataan, väärinkäytökset ja 
rikokset estetään sekä pelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia 
ja terveydellisiä haittoja vähennetään.

Hallitus käsittelee kaikki yhtiön toiminnan kannalta laaja-
kantoiset asiat. Näitä ovat muun muassa yhtiön strategiset 
suuntaviivat, keskeiset investoinnit, riskienhallinnan peri-
aatteet sekä vuotuinen toimintasuunnitelma, budjetti ja 
niiden seuranta. Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan 
ja toimitusjohtajan suorassa alaisuudessa olevat johtajat 
sekä päättää heidän palkka- ja muista eduistaan.

Hallitus vahvistaa vuosittain toimintaansa varten työ-
järjestyksen, jossa kuvataan muun muassa hallituksen ja 
sen puheenjohtajan keskeisimmät tehtävät, hallituksen 
valiokunnat, kokousaikataulu sekä kokouksissa käsiteltävät 
asiakokonaisuudet. Lisäksi hallitus arvioi työskentelyään 
toimikausittain.
Hallituksen jäsenet antavat toimikausittain selvityksen, 
josta ilmenee hallituksen jäsenten riippuvuussuhteet. 
Hallituksen jäsenistä Harri Syväsalmi on virkasuhteessa 
opetus- ja kulttuuriministeriöön. Muut hallituksen jäsenet 
ovat saatujen selvitysten perusteella riippumattomia 
yhtiöstä ja osakkeenomistajasta.

Hallitus kokoontui yhdeksän (9) kertaa vuoden 2015 aika-
na, ja kokousten keskimääräinen osallistumisaktiivisuus oli 
89 prosenttia. Kokouksissaan hallitus keskittyi erityisesti 
Veikkauksen ja suomalaisen rahapelijärjestelmän kilpailu-
kyvyn turvaamiseen peliyhtiöiden yhdistymisvalmistelujen 
edetessä. Samasta syystä useassa kokouksessa pohdittiin 
viranomaisten rajoittavia linjauksia ja niiden vaikutuksia 
pelien markkinointiin ja tuotekehitykseen. Hallitus seurasi 
tarkasti nettipelijärjestelmän haltuunoton etenemistä 
uusien ICT-linjausten mukaisti. Myös yritysvastuun ja vas-
tuullisen pelitoiminnan toteutumista seurattiin. Erityisesti 
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana useissa kokouksissa 
käsiteltiin Naapurit-pelin kehitystä ja tulevaisuutta. 
 
Hallituksen valiokunnat
Hallituksen sisäiseen työnjakoon kuuluvat tarkastusva-
liokunta ja henkilöstövaliokunta. Valiokunnat raportoivat 
säännöllisesti työstään hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta 
huolehtimaan siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon 
valvonta on asianmukaisesti järjestetty ja että sisäinen 
valvonta, riskienhallinta, tilintarkastus sekä sisäinen tar-
kastus on järjestetty lakien, määräysten ja hallituksen 
vahvistamien toimintaperiaatteiden mukaisesti. Tarkas-
tusvaliokunnan kokoonpano, kokouskäytäntö ja tehtävä 
on määritelty hallituksen vahvistamassa tarkastusvalio-
kunnan työjärjestyksessä.
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Kiinteä kuukausipalkkio 
(yhteensä/vuosi) Kokouspalkkiot

Palkkiot 
yhteensä

Hallituksen 
kokoukset

Tarkastus-
valiokunta

Henkilöstö-
valiokunta

Suvi-Anne Siimes, pj 26 400,00 8 000,00 34 400,00 9/9 7/7

Lauri Veijalainen, vpj 19 200,00 7 500,00 26 700,00 9/9 6/6

Eva Liljeblom 15 600,00 7 500,00 23 100,00 9/9 6/6

Tero Ojanperä 15 600,00 7 000,00 22 600,00 9/9 5/6

Alf Rehn 15 600,00 4 000,00 19 600,00 6/9 2/7

Minna Metsälä 12 203,23 7 000,00 19 203,23 8/8 6/6

Harri Syväsalmi 12 203,23 6 500,00 18 703,23 8/8 5/6

Anne Berner 3 103,23 500,00 3 603,23 0/2 1/1

Leena Harkimo 3 396,77 1 000,00 4 396,77 1/1 1/1

Riitta Kaivosoja 3 396,77 1 500,00 4 896,77 1/1 1/1

Jussi Saramo 3 396,77 1 000,00 4 396,77 1/1 1/1

Yhteensä 181 600,00

Hallituksen jäsenten kuukausi- ja kokouspalkkiot 2015 (euroa) 
sekä osallistumisaktiivisuus

Tarkastusvaliokunta muun muassa:
• käsittelee osavuosikatsaus-, tilinpäätös- ja vuo-

sikertomusinformaation ja arvioi sen riittävyyttä
• arvioi yhtiön sisäisten valvonta- ja riskienhallinta-

järjestelmien riittävyyttä ja toimivuutta

• käsittelee selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 
(Corporate Governance -katsaus)

• hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman, 
perehtyy tilintarkastuksen vuosisuunnitelmaan ja 
käy läpi sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen 
raportit

• arvioi sitä, miten yhtiössä seurataan lakien, mää-
räysten ja sisäisten toimintaohjeiden noudattamista

2015
Vuoden 2015 aikana tarkastusvaliokunta on työskennellyt 
hallituksen vahvistaman työjärjestyksen ja vuosiohjelman 
mukaisesti.

Vuonna 2015 tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Lauri Vei-
jalainen (valiokunnan puheenjohtaja), Riitta Kaivosoja 
(19.3.2015 asti), Anne Berner (19.3.2015 - 29.5.2015), Eva 
Liljeblom ja Tero Ojanperä. Tarkastusvaliokunta kokoontui 
katsauskauden aikana kuusi (6) kertaa (yksi sähköposti-
kokous). Tarkastusvaliokunnan kokousten keskimääräinen 
osallistumisaktiivisuus oli 91 %.

Henkilöstövaliokunta
Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta 
toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemis- ja nimi-

• arvioi toimitusjohtajan ja ylimmän johdon suoriu-
tumista

• arvioi organisaation toimivuutta ja rakennetta
• arvioi yhtiön henkilöstöpolitiikkaa ja siihen liittyviä 

käytäntöjä

2015
Vuoden 2015 aikana henkilöstövaliokunta keskittyi ennen 
muuta johdon palkitsemisjärjestelmän valmistelemiseen 
sekä seuraajasuunnittelun ja avainhenkilöriskien arvi-
ointiin.

tysasioiden sekä henkilöstön palkitsemisjärjestelmien 
valmistelussa sekä organisaation kehittämisessä. Henki-
löstövaliokunnan kokoonpano, kokouskäytäntö ja tehtävä 
on määritelty hallituksen vahvistamassa henkilöstövalio-
kunnan työjärjestyksessä.

Henkilöstövaliokunta muun muassa:
• valmistelee johdon ja henkilökunnan yleiset pal-

kitsemisperiaatteet
• valmistelee toimitusjohtajan palkkaan ja palkitse-

miseen liittyvät kysymykset sekä toimitusjohtajan 
välittömien alaisten palkitsemiseen liittyvät ehdot
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Henkilöstövaliokunnan jäseniä olivat Suvi-Anne Siimes 
(valiokunnan puheenjohtaja), Alf Rehn, Minna Metsälä 
(19.3. alkaen) Harri Syväsalmi (19.3. alkaen), Leena Harkimo 
(19.3. saakka), ja Jussi Saramo (19.3. saakka). Henkilöstö-
valiokunta kokoontui seitsemän (7) kertaa katsauskauden 
aikana ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli 79.

Hallintoneuvosto
Veikkauksen hallintoneuvostoon kuuluu 14 jäsentä. Jä-
senistä yksi on henkilöstön edustaja, jolle on nimitetty 
myös henkilökohtainen varajäsen. Muut edustajat valitaan 
parlamentaaristen voimasuhteiden mukaan. Yhtiökokous 
valitsee hallintoneuvoston lähtökohtaisesti kahdeksi 
kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvosto valitsee 
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
vuodeksi kerrallaan.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja 
toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa sekä antaa 
lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomukses-
ta yhtiökokoukselle. Yhtiön erityisasemasta johtuen  
hallintoneuvosto on tärkeä yhteistyöelin ja keskuste-
lufoorumi.

2015 
Yhtiökokous nimesi 19.3.2015 vanhan hallintoneuvoston 
jatkamaan tehtäväänsä. Hallintoneuvoston muodostivat ko-
koomuksen kansanedustajat Ilkka Kanerva, Timo Heinonen 
ja Lenita Toivakka, SDP:n kansanedustajat Sirpa Paatero, 
Tuula Väätäinen ja Matti Saarinen, perussuomalaisten 
kansanedustaja Timo Soini ja toimistopäällikkö Marja-Leena 
Leppänen, keskustan kansanedustajat Sirkka-Liisa Anttila 

ja Jari Leppä, vasemmistoliiton kansanedustaja Kari Uotila, 
vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto sekä 
RKP:n kansanedustaja Stefan Wallin. 

Kokoonpanoa muutettiin ainoan osakkeenomistajan pää-
töksellä 13.10.2015. Jäsenistä jatkoivat Ilkka Kanerva, 
Sirkka-Liisa Anttila, Jari Leppä, Marja-Leena Leppänen ja 
Stefan Wallin. Uusiksi jäseniksi nimettiin kokoomuksen 
kansanedustaja Paula Risikko, keskustan kansanedustaja 
Kauko Juhantalo, perussuomalaisten kansanedustajat 
Mika Niikko ja Jani Mäkelä,  SDP:n kansanedustajat Merja 
Mäkisalo-Ropponen ja Jukka Gustafsson, vasemmistoliiton 
kansanedustaja Paavo Arhinmäki ja vihreiden kansanedus-
taja Heli Järvinen.

Veikkauksen henkilöstöä hallintoneuvostossa edusti 
testaussuunnittelija Reino Långström varamiehenään 
tuotantotarkastaja Teijo Loikkanen. Hallintoneuvosto va-
litsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Ilkka Kanervan ja 
varapuheenjohtajaksi Mika Niikon.

Hallintoneuvosto kokoontui seitsemän (7) kertaa vuoden 
2015 aikana. Kokousten erityisteemoina katsausvuonna 
olivat toimintaympäristön ja suomalaisen rahapelijärjes-
telmän kehitykseen sekä yhtiön erityistehtävään liittyvät 
kysymykset. Hallintoneuvoston keskimääräinen osallistu-
misprosentti oli 91. 

Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot 
maksetaan ainoastaan kokouspalkkioina. Puheenjohtajan 
kokouspalkkio on 800 euroa, varapuheenjohtajan 600 
euroa ja muiden jäsenten 500 euroa kokoukselta. Veikka-

Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot 
2015 (euroa) sekä osallistumisaktiivisuus

Kokoukset
Kokous-
palkkio Yhteensä

Kanerva Ilkka, pj 6/7 800,00 4 800,00

Alanko-Kahiluoto Outi 4/5 500,00 2 000,00 

Anttila Sirkka-Liisa 6/7 500,00 3 000,00 

Arhinmäki Paavo 2/2 500,00 1 000,00 

Feldt-Ranta Maarit 2/5 500,00 1 000,00 

Gustafsson Jukka 2/2 500,00 1 000,00 

Heinonen Timo 5/5 500,00 2 500,00

Juhantalo Kauko 2/2 500,00 1 000,00 

Järvinen Heli 2/2 500,00 1 000,00 

Leppä Jari 7/7 500,00 3 500,00 

Leppänen Marja-Leena 6/7 500,00 3 000,00 

Mäkelä Jani 2/2 500,00 1 000,00 

Mäkisalo-Ropponen Merja 2/2 500,00 1 000,00 

Niikko Mika, vpj. 2/2 600,00 1 200,00 

Risikko Paula 1/2 500,00 500,00 

Saarinen Matti, vpj. 5/5 600,00 3 000,00 

Soini Timo 4/5 500,00 2 000,00 

Uotila Kari 5/5 500,00 2 500,00 

Urpalainen Anu 3/5 500,00 1 500,00 

Wallin Stefan 6/7 500,00 3 000,00 

Väätäinen Tuula 5/5 500,00 2 500,00 

Yhteensä 42 000,00
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vitykset ja niiden perusteella kaikki johtoryhmän jäsenet 
ovat riippumattomia yhtiön sidosryhmistä.

Etuudet, palkkiot ja palkitseminen
Toimitusjohtajalla tai muulla johdolla ei ole tavanomai-
sista (puhelin- ja autoetu) poikkeavia etuuksia eikä optio- 
oikeuksia.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on yhtiön puolelta kuusi 
kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta kolme kuukautta. 
Toimitusjohtaja on toimitusjohtajasopimuksessa mää-
riteltyjen kriteerien täyttyessä oikeutettu kuuden kuu-
kauden palkkaa vastaavaan erorahaan yhtiön irtisanoes-
sa sopimuksen. Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta. 
 Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on johtajan puolel-
ta kaksi kuukautta ja työnantajan puolelta Veikkauksen 
työehtosopimuksen mukainen (1–6 kk). Johtoryhmän jäse-
net ovat määriteltyjen kriteerien täyttyessä oikeutettuja 
yhdeksän kuukauden palkkaan irtisanomiskorvauksena.

Yhtiössä on käytössä palkitsemisjärjestelmä, jonka piiriin 
kuuluu koko henkilökunta. Järjestelmään sisältyvät hen-

2015 2015 2014 2014

kiinteä osa muuttuva osa kiinteä osa muuttuva osa

Toimitusjohtaja 
Juha Koponen

372 840 86 526 372 840 76 950

Muut johtoryhmän jäsenet 857 125 197 224 841 022 182 813

Yhteensä 1 229 965 283 750 1 213 862 259 763

kilökohtaisen palkanosan korotukset, erityispalkkiot sekä 
tulospalkkio. Tulospalkkio on vuositasoinen yrityksen 
menestykseen ja strategisten tavoitteiden toteutumiseen 
pohjautuva kertaluonteinen palkkio. Tulospalkkion toimin-
to- ja yksikkökohtaiset tavoitteet ja mittarit asetetaan 
toiminnan suunnitteluprosessin yhteydessä. Tavoitteiden 
saavuttaminen arvioidaan tilivuoden loputtua ja palkkio 
määritetään suhteessa henkilön vuosiansioihin. Maksi-
mipalkkioprosentti vaihtelee 7 %:sta 30 %:iin henkilös-
töryhmästä riippuen. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän 
maksimipalkkio oli 30 % vuonna 2015.

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten tulos-
palkkio koostui vuonna 2015 kahdesta tavoitekokonai-
suudesta. Ensimmäinen mittasi yhtiön erityistehtävän 
toteuttamiseen liittyen vastuullisen pelitoiminnan edis-
tymistä tunnistautuneen pelaamisen avulla sekä yhtiön 
vastuullisuusmielikuvan kehittymistä. Toinen tavoiteko-
konaisuus mittasi yhtiön toiminnan tuottoa.

Yhtiön hallitus päättää johtoryhmän jäsenten palkkioista 
ja koko henkilöstön tulospalkkion perusteista.

Pelitoiminnan valvonta

Arpajaislain 42 §:n 2 momentin (506/2009) mukaan Veik-
kauksen raha-arpajais-, veikkaus- ja vedonlyöntitoimintaa 
valvoo sisäministeriön alainen Poliisihallitus. Sisäasiainmi-
nisteriö vahvistaa rahapelien pelisäännöt ja Poliisihallitus 
valvoo sääntöjen noudattamista. Lisäksi Veikkaus käy 
jatkuvaa vuoropuhelua Poliisihallituksen ja sisäasiainmi-
nisteriön edustajien kanssa.

uksen palveluksessa oleville hallintoneuvoston henkilöstö-
edustajille ei makseta erillistä palkkiota hallintoneuvoston 
työhön osallistumisesta.

Yhtiön johto
Toimitusjohtajan tehtävänä on yhtiön toiminnan johtami-
nen ja valvominen osakeyhtiölain puitteissa hallituksen 
antamien ohjeiden ja vahvistetun strategian mukaisesti. 
Yhtiön johtoryhmä avustaa tässä työssä toimitusjohtajaa. 
Johtoryhmän tehtäviin kuuluu muun muassa strategian, 
toimintasuunnitelman ja budjettiesityksen valmistelu hal-
litukselle sekä merkittäviin hankkeisiin ja investointeihin 
liittyvä päätöksenteko ja seuranta.

2015
Kertomusvuonna johtoryhmään kuului toimitusjohtajan 
lisäksi viisi jäsentä ja sen puheenjohtajana toimi toimitus-
johtaja. Johtoryhmä kokoontui 23 kertaa vuoden aikana.
Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja muut toimi-
tusjohtajan suorassa alaisuudessa olevat johtajat. Johto-
ryhmän jäsenet antoivat kertomusvuonna sidosryhmäsel-

Yhtiön johdon palkkiot 2015 (euroa)



35 Corporate Governance -katsaus

VUOSIRAPORTTI 2015 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS HALLINNOINTI

Pelitoimintaa valvovat Poliisihallituksen määräämät viralli-
set valvojat, jotka myös vahvistavat pelikierroksittain pelien 
tulokset ja voittojen määrän. Veikkauksen voitonmaksua 
koskevat pelaajien valitukset käsitellään Poliisihallitukses-
sa niin sanotulla ratkaisusuositusmenettelyllä.

2015
Vuonna 2015 annettiin 59 ratkaisusuositusta, kun määrä 
oli vuotta aikaisemmin 60.

Veikkauksella on pelialan turvallisuussertifikaatin lisäksi 
tietoturva- ja laatusertifikaatit. Yhtiön ulkopuoliset tahot 
varmistavat, että toiminta on vastaavien standardien mu-
kaista. Det Norske Veritas (DNV) tarkasti kertomusvuonna 
kertaalleen World Lottery Association -turvallisuusstan-
dardin WLA-SCS:2012 noudattamista. Laatustandardin ISO 
9001:2008 ja tietoturvastandardin ISO/IEC 27001:2013 
noudattamista arvioi Inspecta Sertifiointi Oy vuonna 
2015 kaksi kertaa. Kertomusvuonna tietoturvasertifi-
kaatti päivitettiin vastaamaan nykyistä standardiversiota. 
Tarkastuksissa todettiin Veikkauksen täyttävän edelleen 
standardien vaatimukset.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan yleiskuvaus
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yhtiön määrittelemiä 
toimintatapoja, jotka auttavat hallitusta ja toimivaa johtoa 
saamaan kohtuullisen varmuuden siitä, että yhtiön

• toiminta on tuloksellista, tehokasta, vastuullista ja 
strategian mukaista

• taloudellinen raportointi ja johdon hyödyntämät 
tiedot ovat luotettavia, riittäviä ja oikea-aikaisia

• yhtiössä noudatetaan soveltuvia lakeja, säännöksiä 
ja pelien sääntöjä sekä Veikkauksen sisäisiä ohjeita.

 
Sisäisen valvonnan piiriin kuuluvat yhtiön asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista edesauttavat strategiat, pro-
sessit, käytännöt ja johtamisrakenteet.
Valvontaympäristö

Yhtiön tarkoitus ja arvot
Veikkauksen erityistehtävä ja arvot muodostavat sisäisen 
valvonnan perustan.

Veikkauksen tehtävä on tuottaa suomalaiselle yhteiskun-
nalle monipuolista arvoa järjestämällä rahapelejä luotetta-

vasti ja vastuullisesti. Veikkauksen visio on olla maailman 
paras rahapeliyhtiö.

Yhtiön toimintaa ohjaavat arvot ovat:
• Yhteiseksi hyväksi: Veikkaus tuottaa monipuolista 

arvoa suomalaisille. Yhtiö tarjoaa mahdollisuuden 
osallistua pelaamalla yhteisen hyvän edistämiseen 
turvallisesti ja luotettavasti. Veikkaus antaa suoma-
laisille mahdollisuuden myös työskennellä yhteiseksi 
hyväksi. Veikkaus työllistää välillisesti kymmeniä 
tuhansia suomalaisia.

• Vastuullisesti: Yhteiskuntavastuu on keskeinen osa 
Veikkauksen strategiaa ja käytännön toimintaa. 
Asiakas voi luottaa sataprosenttisesti Veikkaukseen. 
Raportoinnin on oltava avointa ja laajaa, koska yhtiö 
on toiminnastaan vastuussa yhteiskunnalle.

Hallitus

Johtoryhmä

Toiminnot
Ohjausryhmät

Koordinointiryhmät
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• Luotettavasti: Veikkauslaiset voivat luottaa toisiinsa 
kaikissa tilanteissa. Luotettavaan toimintaan liittyy 
myös avoin vuorovaikutus. Asiakkaat voivat aina 
luottaa yhtiön tarjoamiin pelituotteisiin.

• Luovasti: Veikkauksen pelituotteiden, palvelujen 
ja toimintatavan halutaan heijastavan luovuutta 
ja iloa. Myös henkilökuntaa kannustetaan uuden 
luomiseen.

Johtamis- ja ohjausjärjestelmä
Toiminnan suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen muo-
dostavat perustan Veikkauksen johtamiselle. Yhtiön toimin-
nan suunnittelu ja johtaminen perustuvat yhtiön visioon. 
Siitä johdetaan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet. 
Pitkän aikavälin tavoitteiden pohjalta määritellään kullekin 
vuodelle tavoitteet yhtiötason vuosittaisten painopistei-
den muotoon.

Toiminnan suunnittelussa yhtiön toiminnan paino-
pisteet muunnetaan tarkemmiksi sekä toiminto-, yk-
sikkö- että henkilötason painopisteiksi ja tavoitteiksi, 
joita seurataan soveltuvien mittareiden avulla. Toimin-
nallisen suoriutumisen, kehittymisen ja tehokkuuden 
perustana ovat riittävän haasteelliset tavoitteet. Seu-
rannan perusteella tehtävät korjaavat toimenpiteet 
ohjaavat yhtiön toimintaa toimintavuoden aikana. 

Yhtiön hallinto on järjestetty osakeyhtiölain ja hyvää hal-
lintotapaa määrittävien ohjeistusten mukaisesti. Veikka-
uksen toiminnoilla on omat ohjausryhmänsä, jotka tekevät 
päätöksiä puheenjohtajansa päätösvallan puitteissa. Toi-

mintojen ohjausryhmien lisäksi toimintaa ohjaavat erilliset 
ohjausryhmät, joiden yhtenä tehtävänä on koordinoida 
toimintojen työskentelyä.

Veikkauksen johtamismalli on funktionaalinen. Ydinproses-
sit on kuitenkin tunnistettu ja niitä käytetään toiminnan 
ohjaamiseen ja kehittämiseen. Liiketoimintastrategian 
toteuttamiseksi on tunnistettu kolme olennaista ydinpro-
sessia, jotka ovat palvelu-, tuotekehitys- ja ohjausprosessi. 
Ydinprosessien lisäksi Veikkauksessa on tukiprosesseja 
(kuten talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit), jotka 
varmistavat ydinprosessien toimintaedellytykset.

Tietojärjestelmät
Veikkauksen liiketoiminta toimii täysin teknisten järjes-
telmien varassa. Pelijärjestelmä koostuu keskuspelijärjes-

telmästä, siihen liitetyistä asiamiesten hallussa olevista 
myyntipäätteistä, internetpelijärjestelmästä ja pelaamista 
tukevista järjestelmistä. Luotettavuus on keskeinen tekijä 
rahapelitoiminnassa, minkä takia pelijärjestelmässä tavoi-
tellaan korkeaa käytettävyyttä. Pelijärjestelmän lisäksi 
teknisesti varmennettuja ovat pelien tukijärjestelmät, 
joilla pelaamista hallitaan ja valvotaan.

Säännöt ja ohjeet sekä toimintaa säätelevät  
lait ja määräykset
Veikkauksen toimintaa ohjaavat lainsäädäntö, yhtiön ar-
vot, säännöt, ohjeet sekä yleiset toimintaperiaatteet. 
Toimintojen tehokkuuteen, toimivuuteen, vastuullisuuteen 
sekä strategian mukaisuuteen liittyvää sisäistä valvontaa 
toteuttaa johtamis- ja ohjausjärjestelmä.

Viestintä Seuranta

Riskien tunnistaminen

Riskien arviointi

Riskien priorisointi

Vastuutahojen määrittely

Hallintatoimenpiteiden määrittely
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Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta on 
suunniteltu siten, että se antaa kohtuullisen varmuuden 
siitä, että raportointi on luotettavaa sekä voimassaolevien 
taloudelliseen raportointiin liittyvien lakien, säädösten ja 
kirjanpitostandardien mukaista. Veikkaus noudattaa talou-
dellisessa raportoinnissaan vapaaehtoisesti kansainvälisiä 
IAS/IFRS-tilinpäätösstandardeja. Yhtiön taloudellista ra-
portointia ohjaa lainsäädännön lisäksi yhtiön taloussääntö 
ja muu talouteen liittyvä ohjeistus, johon on määritelty 
muun muassa keskeiset taloushallinnon periaatteet sekä 
hyväksymismenettelyihin liittyvät valtuudet.

Taloudellisen raportoinnin toimintamallit on kuvattu ja 
määritelty taloudelliseen raportointiin liittyvissä sään-
nöissä, työohjeissa ja prosessikuvauksissa.

Compliance-toiminta on määritelty erillisessä Compliance- 
ohjelmassa, joka on osa riskienhallintaa ja sisäistä valvon-
taa. Ohjelman puitteissa seurataan säännöllisesti Veikka-
uksen toimintaa, kartoitetaan mahdolliset kehittämisalu-
eet ja ryhdytään toimenpiteisiin havaittujen epäkohtien 
korjaamiseksi.

Riskienhallinta

Veikkauksen riskienhallinta on osa sisäisen valvonnan 
kokonaisuutta. Riski on mikä tahansa todellinen tai mah-
dollinen tapahtuma, toiminta tai tekemättä jättäminen, 
joka heikentää yhtiön mahdollisuuksia saavuttaa asetetut 
tavoitteet. Riskienhallinta on integroitu yhtiön toimin-
nan suunnittelun prosesseihin siten, että asetettuihin 

strategisiin ja liiketoiminnallisiin tavoitteisiin liittyvät 
riskit ja yhtiön varautuminen niihin tulevat säännöllisesti 
tunnistetuksi ja arvioiduiksi.

Merkittävimmille ja keskeisille riskeille määritellään vas-
tuutahot sekä riskienhallintatoimenpiteet. Toimenpiteet  
sisällytetään toimintasuunnitelmiin sekä yhtiön toiminta-
malleihin ja prosesseihin. Riskienhallintatoimenpiteiden 
seuranta tapahtuu osana toimintasuunnitelmien seurantaa 
sekä muuta sisäisen valvonnan seurantaa.

Vastuu yhtiön riskienhallinnasta oli johtoryhmällä. Yhtiö-
tason riskienhallinnan lisäksi taloudelliseen raportointiin, 
Compliance-toimintaan sekä operatiiviseen toimintaan ja 
liiketoimintaan liittyviä riskejä arvioidaan osana jatkuvaa 
toimintaa. Arviointi on kunkin vastuualueen toiminnon 
johtajan vastuulla.
 
Riskit
Vuoden 2016 tavoitteita uhkaavista riskeistä merkit-
tävimmiksi arvioidaan rahapelijärjestelmän sääntelyn 
vaikutukset sekä kotimaisen kuluttajakysynnän kehitys. 

Lainsäädäntö ja suomalainen rahapelijärjestelmä
Toimintaympäristöön ja erityisesti rahapelijärjestelmään 
sekä arpajaislakiin liittyvät muutokset vaikuttavat kes-
keisesti yksinoikeuden jatkuvuuteen, jolla on merkittävä 
vaikutus yhtiön markkinaosuuteen, kannattavuuteen ja 
toimintamalleihin. Mahdolliset uudet rajoitukset ja tiu-
kempi sääntely voivat johtaa siihen, että Veikkauksen 
edellytykset harjoittaa liiketoimintaa muuttuvat. Juridiseen 

ympäristöön vaikuttavat sekä kansallinen että EU-tason 
lainsäädäntö.

Rahapelitoimintaa koskevia säännöksiä ei ole yhden-
mukaistettu Euroopan unionissa ja sääntelyä toteute-
taan kansallisella tasolla. EU-tuomioistuimen ratkaisut 
ohjaavat keskeisesti rahapelitoimintaa. Tuomioistuimen 
ratkaisujen linjauksia ja vaikutuksia seurataan jatkuvasti 
Veikkauksessa.

Euroopan komissio lähetti lokakuun 2012 lopussa Suo-
melle kirjeen, jossa komissio pyysi selvityksiä Suomen 
rahapelilainsäädäntöön ja sen soveltamiseen liittyviin 
kysymyksiin. Suomen valtion joulukuun 2012 lopussa 
antaman vastauksen perusteella komissio ilmoitti marras-
kuussa 2013, että komissio on sulkenut Suomea vastaan 
käynnistetyn rikkomusmenettelyn. Komissio totesi, että 
Suomen lainsäädäntö, jolla luodaan yksinoikeus tarjota 
rahapelejä, täyttää EU-oikeuden vaatimukset ja sitä so-
velletaan johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti.

Digitaalinen liiketoiminta
Veikkauksen digitaalinen liiketoiminta jatkoi vahvassa kas-
vussa. Asiakkaiden palvelun parantaminen on Veikkauksen 
strategian keskiössä. Palvelun parantamiseksi Veikkaus 
jatkaa investointeja verkkopalvelun parantamiseksi. Pal-
velun kohdentaminen, nopeuttaminen ja luotettavuus ovat 
keskeisiä tavoitteita myös jatkossa. Vuoden 2015 aikana 
Veikkaus.fi valmistui palvelemaan kaikkia päätelaitteita ja 
erillinen mobiilikäyttöliittymä lopetettiin. Näin myös sisäl-
töjen kohdentamisessa saavutettiin päätelaiteriippumat-
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tomuus. Verkkokaupan taustajärjestelmien hankkiminen 
Veikkaukselle mahdollistaa entistä laajemman, nopeamman 
ja yrityksen strategisten tavoitteiden mukaisen tuote-ja 
palvelukehittämisen.

ICT-toiminnot ja tietojärjestelmät
ICT-toiminnot ja erityisesti pelijärjestelmät ovat keskeinen 
osa Veikkauksen liiketoimintaa. Haasteita lisäävät erityi-
sesti pelitapahtumien määrän kasvu ja pelijärjestelmien 
monimuotoistuminen sekä näiden vaikutus pelijärjestelmän 
toimintavarmuuteen. Toimintavarmuus ja luotettavuus 
vaikuttavat suoraan asiakkaiden sitoutumiseen ja sitä 
kautta yhtiön kannattavuuteen. Keskeisten tietojärjes-
telmien toimivuutta seurataan aktiivisesti ja järjestelmiä 
testataan sekä arvioidaan säännönmukaisesti. Keskeisten 
järjestelmien jatkuvuus on varmistettu muun muassa riittä-
villä varajärjestelyillä, moninkertaisilla laitteistoilla, jatku-
vuussuunnitelmalla sekä säännönmukaisella järjestelmien 
ja suunnitelmien testauksella. Ulkoinen palveluntuottaja 
vastaa merkittävästä osasta pelijärjestelmien tuotantoa 
ja ylläpitoa palvelusopimuksen mukaisesti. 

Valvonta- ja kontrollitoimenpiteet 
sekä valvontavastuut 

Valvonta- ja kontrollitoimenpiteet muodostuvat niistä 
menettelytavoista, ohjeista ja säännöistä, joilla turvataan 
yhtiön toimintaperiaatteiden noudattaminen, ja joiden 
avulla pyritään varmistamaan tavoitteiden saavuttami-
nen. Nämä valvonta- ja kontrollitoimenpiteet auttavat 
havaitsemaan ja hallitsemaan niitä riskejä, jotka uhkaavat 
tavoitteiden saavuttamista.

Johtamis- ja ohjausjärjestelmä sekä siihen liittyvä toi-
minnan suunnittelu ja seuranta muodostavat keskeisen 
osan sisäisen valvonnan valvontatoimenpiteistä. Valvon-
tatoimiin kuuluvat lisäksi esimerkiksi hyväksymismenet-
telyt, valtuuksien määrittely, työtehtävien eriyttäminen, 
varmentamistoimenpiteet, varallisuuden turvaaminen ja 
tietojärjestelmäkontrollit. Yhtiön toimivalle johdolle on 
määritelty valtuudet, joiden puitteissa se saa toimia.

Sisäisen valvonnan vastuut on määritelty siten, että
• toimintojen tehokkuuden ja operatiivisen toiminnan 

tehokkuuden varmistamisesta vastaa johtoryhmä. 
• liiketoiminnan ohjaus on varatoimitusjohtajan vas-

tuulla. 
• taloudelliseen raportointiin liittyvästä sisäisestä 

valvonnasta vastaa yhtiön talousjohtaja.
• Compliance-toiminnan järjestämisestä vastaa  

viestintä ja vastuullisuusjohtaja. 
• ICT-toimintojen ja tietojärjestelmien valvonnan 

organisointi on tuotantojohtajan vastuulla. 

Viestintä ja tiedotus

Sisäisen valvonnan keskeinen tekijä on riittävä, oikea-ai-

kainen ja luotettava tieto asetettujen tavoitteiden saavut-
tamisen seuraamiseksi. Toimivalla sisäisellä tiedonkululla 
ja johdon raportoinnilla varmistetaan, että liiketoiminnan 
tulokset ja keskeiset tavoitteita uhkaavat riskit tulevat 
yhtiön johdon ja hallituksen tietoon.

Tehokkuuteen, taloudellisiin tavoitteisiin ja toimintaym-
päristöön liittyviä uhkatekijöitä käsitellään säännöllisesti 
yhtiön johtoelimissä. Laajempi katsaus riskienhallinnasta 
annetaan hallitukselle kerran vuodessa. Lisäksi yhtiön 
hallitukselle ja johtoryhmälle raportoidaan Compliance-oh-
jelman puitteissa vuosittain. Keskeisistä lainsäädäntöön 
liittyvistä muutoksista sekä Euroopan Unionin tuomio-
istuimen linjauksista raportoidaan säännönmukaisesti 
hallitukselle. Lisäksi yhtiön johto antaa tilannekatsauksia 
omien vastuualueidensa osalta.

Henkilöstölle strategiset tavoitteet, toimintasuunnitel-
miin ja budjetteihin liittyvät tavoitteet sekä niiden to-
teutuminen viestitään yhtiön intranetissä sekä erillisissä 
infotilaisuuksissa. Taloudelliseen raportointiin liittyvät 
toimintamallit ovat saatavilla yhtiön intranetissä ja kaikkien 
taloudelliseen raportointiin osallistuvien käytettävissä.  
Toimintamalleista, säännöistä ja ohjeista viestitään myös 
henkilöstölle suunnatuissa koulutuksissa.

Seuranta

Hallituksen ja sen valiokuntien tehtävänä on arvioida 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä ja toimi-
vuutta. Hallituksen tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu 
varmistua siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon 
valvonta on asianmukaisesti järjestetty ja että sisäinen 

Tilintarkastusyhteisön palkkiot 2015 (euroa)

Euroa 2015 2014

Tilintarkastus 31 167 40 676

Muut palvelut 75 584 47 916

Yhteensä 106 751 88 592
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valvonta ja riskienhallinta, tilintarkastus sekä sisäinen 
tarkastus on järjestetty lakien, määräysten ja yhtiön hal-
lituksen vahvistamien toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Hallitus ja sen tarkastusvaliokunta saavat säännönmu-
kaisesti tietoa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta 
tulosraporttien, ennusteiden ja toimintasuunnitelmien 
sekä auditointien tulosten perusteella.

Veikkauksen operatiivisen johdon keskeisimmät valvon-
tavälineet muodostuvat asetettujen tavoitteiden viik-
kotasolla tapahtuvasta seurannasta, jonka perusteella 
arvioidaan keskeisten taloudellisten ja operatiivisten 
tavoitteiden toteutumista. Lisäksi kuukausiraportoinnin 
ja vuosineljännesraportoinnin perusteella arvioidaan toi-
minnan tuloksellisuutta strategisiin tavoitteisiin, liiketoi-
mintasuunnitelmiin sekä muihin tehtyihin suunnitelmiin 
ja toimenpiteisiin nähden.

Taloudellisen raportoinnin prosessia arvioidaan säännölli-
sesti ja sitä päivitetään tarvittaessa vastaamaan voimas-
saolevia lakeja, säädöksiä, tilinpäätösstandardeja sekä 
muita taloudelliselle raportoinnille asetettuja vaatimuksia. 

Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus

Edellä kuvatun jatkuvan seurannan lisäksi tilintarkastus 
ja sisäinen tarkastus arvioivat tilinpäätöstiedon luotetta-
vuutta sekä sisäisen valvonnan tasoa ja sen toimivuutta.
Tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja 
vastuullisena tarkastajana Sixten Nyman.

Katsauskaudella tilintarkastuksessa on arvioitu taloushal-
linnon sisäisen valvonnan asianmukaisuutta mukaan lukien 
taloushallinnon kontrollien toimivuus. Tilikauden aikaisen 
tarkastuksen kohteena olivat muun muassa pelijärjestel-
män toimivuus ja kontrollit mukaan lukien asiamiespalkki-
oiden laskenta sekä keskeisten taloushallinnon kontrollien 
toimivuus erityisesti uuden taloushallintojärjestelmän 
vaikutukset huomioiden.

Veikkaus Oy:n sisäinen tarkastus on luotu tuottamaan 
lisäarvoa ja parantamaan yhtiön toimintaa. 

Sisäinen tarkastus arvioi hallituksen vahvistamien toi-
mintaperiaatteiden mukaisesti riskienhallinta-, valvon-
ta- ja hallintoprosessien riittävyyttä, luotettavuutta  
sekä tehokkuutta. 

Sisäisestä tarkastuksesta vastaa yhtiön sisäinen tarkastaja, 
jonka apuna on ulkoinen palveluntuottaja. Sisäinen tarkas-
tus toimii organisatorisesti toimitusjohtajan esikunnassa 
ja raportoi työn tuloksista hallituksen tarkastusvaliokun-
nalle. Sisäisen tarkastuksen toiminta-alue kattaa koko 
organisaation.

Katsauskaudella sisäisen tarkastuksen arvioinnit ovat 
kohdistuneet mm. digitaaliseen liiketoimintaan ja henki-
lötietojen suojaan sekä rahapeleihin liittyvän rahanpesu-
riskin hallintaan.

Hallintokoodin käyttö ja poikkeamat

Veikkaus noudattaa toiminnassaan Suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodia 2010 Noudata tai selitä -periaatteen 
mukaisesti sekä valtion omistajapolitiikkaa koskevaa 
valtioneuvoston periaatepäätöstä 3.11.2011. Lisäksi 
Veikkaus noudattaa talouspoliittisen ministerivaliokun-
nan 13.8.2012 antamaa kannanottoa valtio-omisteisten 
yhtiöiden johdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta. 
Kuluvan vuoden alusta alkaen yhtiö noudattaa 1.10.2015 
annettua uutta hallintokoodia 2015.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Go-
vernance) on annettu erillisenä kertomuksena, ei osana 
hallituksen toimintakertomusta. Kuvaus taloudelliseen 
raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä sisältyy sisäisen 
valvonnan kuvaukseen. Suomen listayhtiöiden hallinnoin-
tikoodi 2010 ja Hallinnointikoodi 2015 ovat saatavissa 
julkisesti internet-osoitteessa www.cgfinland.fi.

Lähinnä yhtiön omistajarakenteesta johtuvat poikkeamat 
hallinnointikoodista koskevat seuraavia koodin suosituksia 
suluissa yksilöidyiltä osin: suositus 1 (yhtiökokoustietojen 
julkistaminen), suositus 4 (hallitukseen ehdolla olevien 
osallistuminen yhtiökokoukseen), suositus 11 (hallituk-
seen ehdolla olevien ilmoittaminen), suositukset 28–30 
(nimitysvaliokunnan perustaminen ja toiminta), suositus 
42 (hallituspalkkioiden maksaminen osakkeina), suositus 
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51 (Helsingin pörssin sisäpiiriohjeet), suositus 52 (tilin-
tarkastajaehdokkaan ilmoittaminen) sekä suositus 55 (joi-
denkin edellä mainituista poikkeamista johtuvien tietojen 
ilmoittaminen yhtiön internetsivuilla).

Verojalanjälki 

Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen toiminnasta yh-
teiskunnalle kertyviä verotuloja ja veronluonteisia mak-
suja. Välittömien ja välillisten verojen lisäksi Veikkauksen 
verojalanjäljessä on avattu henkilöstöön liittyvät veron-
luonteiset maksut ja työntekijöiden palkoista pidätetyt 
ennakonpidätykset.

Valtion omistamana yhtiönä Veikkaus hoitaa verotukseen 
liittyvät velvoitteensa asianmukaisesti ja läpinäkyvästi. 

Tuloverolain mukaan Veikkaus ei maksa tuotostaan veroa 
vaan tulouttaa voittonsa kokonaisuudessaan opetus- ja 
kulttuuriministeriölle. Sen sijaan Veikkaus maksaa peli-
toiminnasta kertyvään pelikatteeseen perustuvaa arpa-
jaisveroa. Koska Veikkaus ei ole arvonlisäverovelvollinen 
eikä näin ollen voi vähentää tavara- ja palveluostoihinsa 
sisältyviä arvonlisäveroja, maksetut arvonlisäverot rasit-
tavat täysimääräisenä yhtiön tulosta.

Veikkauksen verojalanjälki vuonna 2015 oli yhteensä 
143,4 milj. euroa (+3,2 %). Tästä verojen osuus oli 130,8 
milj. euroa, henkilöstöön liittyviä veroluonteisia maksuja 
oli 5,2 milj. euroa ja työntekijöiden ennakonpidätyksiä 
7,3 milj. euroa. 

Veikkauksen suurimmat veroerät ovat arpajaisvero 107,2 
milj. euroa ja arvonlisäverot 23,4 milj. euroa. Tuosta sum-
masta Veikkaus on tilittänyt EU-hankintoihin liittyviä 
arvonlisäveroja 5,1 milj. euroa. 

Veikkaus ei ole maksanut voittoja, osinkoja, korkoja tai 
konserniavustuksia ulkomaille, ja Veikkaus maksaa kaikki 
veronsa Suomeen.

Arpajaisvero: 107,2 (+2,9 %)

Hankintoihin ja investointeihin 
liittyvä arvonlisävero, jota ei ole 
vähennetty: 18,3 (+4,8 %)

Veikkauksen tilittämä 
arvonlisävero: 5,1 (+1,6 %)

Palkoista pidätetyt ja maksetut
ennakkopidätykset: 7,3 (+4,3 %)

Työnantajamaksut: 5,2 (+3,9 %)

Kiinteistövero: 0,2 (+8,7 %)

Verojalanjälki
milj. euroa (muutos-%, vrt. 2014)

Yhteensä
143
(+3,2 %)
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Hallintoneuvosto 2015

Ilkka Kanerva, puheenjohtaja
s. 1948 Lokalahti
kansanedustaja, valtiotieteiden maisteri
 
Mika Niikko, varapuheenjohtaja
s. 1967 Lahti
kansanedustaja, nuorisojärjestöjohtaja, yrittäjä
 
Sirkka-Liisa Anttila
s. 1943 Marttila TK
kansanedustaja, hallintonotaari

Paavo Arhinmäki
s. 1976 Helsinki
kansanedustaja, valtiotieteen ylioppilas

Jukka Gustafsson 
s. 1947 Turku
kansanedustaja, yhteiskuntatieteiden maisteri, rehtori

Kauko Juhantalo
s. 1942 Kankaanpää
kansanedustaja, oikeustieteen kandidaatti

Heli Järvinen
s. 1963 Tampere
kansanedustaja, yhteiskuntatieteiden maisteri,  
toimittaja

Jari Leppä
s. 1959 Pertunmaa
kansanedustaja, maanviljelijä

Marja-Leena Leppänen
s. 1948 Rovaniemi
toimistopäällikkö, yrittäjä
 
Jani Mäkelä
s. 1976 
kansanedustaja, järjestelmäasiantuntija
 
Merja Mäkisalo-Ropponen
s. 1958 Tohmajärvi
kansanedustaja, terveystieteiden tohtori,  
työyhteisökouluttaja
 
Paula Risikko
s. 1960 Ylihärmä
kansanedustaja, terveystieteiden tohtori
 
Stefan Wallin
s. 1967 Vaasa
kansanedustaja, hallintotieteiden maisteri

Henkilöstön edustajat

Reino Långström
s. 1965 Vihti
testaussuunnittelija

Teijo Loikkanen, varahenkilöedustaja
s. 1965 Kuopio
tuotantotarkastaja
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Hallitus 2015

 
Suvi-Anne Siimes, hallituksen puheenjohtaja 
s. 1963

Valtiotieteiden lisensiaatti 
Toimitusjohtaja, Työeläkevakuuttajat TELA

Hallituksen jäsen 17.3.2011 lähtien,  
henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

Keskeinen työkokemus: Ministeri opetus-, valtiova-
rain-, ympäristö- ja ulkoasiainministeriöissä, eduskun-
nan jäsen, Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja, kansan-
taloustieteen opetustehtäviä Helsingin yliopistossa

Nykyiset muut hallituksen jäsenyydet ja luotta-
mustoimet: Posti Group Oyj:n hallituksen jäsen, AEIP:n 
(the European Association of Paritarian Institutions) 
hallituksen jäsen, Yrjö Jahnssonin säätiön hallituksen 
jäsen, Institutum Romanum Finlandiae hallituksen jäsen

Lauri Veijalainen, hallituksen varapuheenjohtaja 
s. 1968

Luonnontieteiden kandidaatti, MBA
Talousjohtaja, Stockmann Oyj

Hallituksen jäsen 13.3.2012 lähtien,  
tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Keskeinen työkokemus: Ulkomaantoimintojen  
kehitysjohtaja & Deputy Director, Stockmann Real Es-
tate, Stockmann Oyj Abp, IKEA:n Venäjän ja IVY-maiden 
talousjohtaja, Skanskan Moskovan yksikön talous- ja 
hallintojohtaja

Nykyiset muut hallituksen jäsenyydet ja  
luottamustoimet: Fortrent Oy:n hallituksen jäsen
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Minna Metsälä, hallituksen jäsen   
s. 1967

Kauppatieteen maisteri, HHJ
Toimitusjohtaja, Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva

Hallituksen jäsen 19.3.2015 lähtien, henkilöstövalio-
kunnan jäsen 

Keskeinen työkokemus: Useissa eri johtotehtävissä 
Nokia Renkaat Oyj:n palveluksessa 

Nykyiset muut hallituksen jäsenyydet ja  
luottamustoimet: LähiTapiola Keskinäinen Henkiva-
kuutusyhtiö hallintoneuvoston jäsen, Tampereen Työvä-
en Teatteri hallituksen jäsen, Tampereen kauppakama-
rin finanssivaliokunta pj, Tampereen Hallituspartnerit / 
Viestintätoimikunta jäsen

 

Tero Ojanperä, hallituksen jäsen       
s. 1966

Tekniikan tohtori, diplomi-insinööri
Toimitusjohtaja, Visionplus Oyj

Hallituksen jäsen 14.3.2013 lähtien, tarkastusvaliokun-
nan jäsen

Keskeinen työkokemus: Useissa eri johtotehtävissä 
Nokia Oyj:n palveluksessa, viimeisenä palveluliiketoi-
minnasta vastaava johtaja ja johtokunnan jäsen

Nykyiset muut hallituksen jäsenyydet ja  
luottamustoimet: Visionplus Holding Oy:n omistaja, 
Visionplus Fund I Ky:n hallituksen pj, Tailorframe Oy:n 
hallituksen pj, Smilestream Oy hallituksen pj, Tampe-
reen teknillisen yo:n hallituksen pj, Kiosked Oy:n halli-
tuksen pj, DNA Oy:n hallituksen jäsen

Eva Liljeblom, hallituksen jäsen 
s. 1958

Kauppatieteiden tohtori
Professori, Svenska handelshögskolan

Hallituksen jäsen 18.3.2010 lähtien,  
tarkastusvaliokunnan jäsen 

Nykyiset muut hallituksen jäsenyydet ja  
luottamustoimet: Kuntarahoitus Oyj:n hallituksen 
pj, Valtion Eläkerahaston sijoitusneuvottelukunnan pj, 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen jäsen, 
Kirkon keskusrahaston eläkerahaston hallituksen jäsen, 
Arcadan hallintoneuvoston jäsen
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Harri Syväsalmi, hallituksen jäsen          
s. 1952

Johtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen jäsen 19.3.2015 lähtien, henkilöstövalio-
kunnan jäsen

Keskeinen työkokemus: Maailman antidopingneuvoston 
Wadan pääsihteeri, Yleisurheilun MM-kisojen 1983 Kisa-
kylän päällikkö, Vantaan kaupungin nuorisotoimenjohtaja, 
Urheilumatkat Number One Oy:n toimitusjohtaja

Nykyiset muut hallituksen jäsenyydet ja  
luottamustoimet: EU:n ministerineuvoston Match- 
Fixing asiantuntijaryhmän pj, Hurrikaani-Loimaan  
hallituksen jäsen, Hiihdon MM-2017 järjestelytoimikun-
nan jäsen, Taitoluistelun MM-2017 järjestelutoimikunnan 
jäsen, Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan vpj 
ja neuvottelukunnan työjaoston (National Platform) pj

Alf Rehn, hallituksen jäsen  
s. 1972

Tekniikan tohtori, kauppatieteen maisteri
Professori, Åbo Akademi

Hallituksen jäsen 17.3.2011 lähtien, henkilöstövalio-
kunnan jäsen

Keskeinen työkokemus: Tukholman teknillisen 
korkeakoulun tutkija ja tutkimusjohtaja, Åbo Akademin 
ainevastaava professori

Nykyiset muut hallituksen jäsenyydet ja  
luottamustoimet: Mainostoimisto Satumaan hallituk-
sen pj, TOK:n hallituksen jäsen, Etuma Oy:n hallituksen 
jäsen, Nordic Business Forum Oy:n hallituksen jäsen, 
Logomon hallituksen jäsen, Nordic Business Forumin 
hallituksen jäsen, LA Gamespacen hallituksen jäsen, 
Alfrigg AB:n omistus, Old Ideas! Oy:n omistus
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Johtoryhmä 2015

Toimitusjohtaja 
Juha Koponen, pj.
s. 1966

Kauppatieteiden maisteri 

Veikkauksen palveluksessa vuodesta 2012
Aikaisempi työkokemus johtotehtävistä
Veikkauksen johtoryhmässä vuodesta 2012

Varatoimitusjohtaja 
Olli Sarekoski, vpj.
s. 1965

Kauppatieteiden maisteri 

Vastuualueenaan yhtiön operatiivisen toiminnan  
ja liiketoiminnan johtaminen
Veikkauksen palveluksessa vuodesta 2003
Aikaisempi työkokemus johtotehtävistä
Veikkauksen johtoryhmässä vuodesta 2003
    

 
 
 
 
 

Talousjohtaja 
Maija Hjelt
s. 1970

Yo-merkonomi 

Vastuualueenaan sisäinen ja ulkoinen laskenta,  
hankinta sekä kiinteistöpalvelut
Veikkauksen palveluksessa vuodesta 1988
Veikkauksen johtoryhmässä vuodesta 2010
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Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja 
Pekka Ilmivalta 
s. 1970

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari 

Vastuualueenaan viestintä, sponsorointi, edunsaaja- 
suhteet, yhteiskuntavastuu sekä laki- ja henkilöstöasiat
Veikkauksen palveluksessa vuodesta 2003
Aikaisempi työkokemus muun muassa asianajo- 
tehtävistä ja urheilun järjestötoiminnasta
Veikkauksen johtoryhmässä vuodesta 2004 alkaen

Tuotantojohtaja
Esa Valtonen
s. 1952

Luonnontieteiden kandidaatti 

Vastuualueenaan tietohallinto, pelituotanto,  
tuotantopalvelut ja yritysturvallisuus
Veikkauksen palveluksessa vuodesta 1991
Aikaisempi työkokemus muun muassa tietohallinnosta 
ja ohjelmistotuotannon johtotehtävistä
Veikkauksen johtoryhmässä vuodesta 1997

Kehitysjohtaja  
Jari Vähänen
s.1965

Valtiotieteen maisteri 

Vastuualueenaan kansainväliset asiat ja  
business development
Veikkauksen palveluksessa vuodesta 1995
Aikaisempi työkokemus muun muassa Suomen Hippos 
ry:n palveluksessa
Veikkauksen johtoryhmässä vuodesta 2004
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Veikkauksen pelitoimintojen valvojat

Johdon sihteeri 
Sari Aalto

Poliisitarkastaja 
Jukka Hertell 

Tarkastaja 
Hannele Juusela

Poliisitarkastaja 
Niina Koivisto

Poliisitarkastaja 
Mia Poutanen

Vanhempi rikoskonstaapeli 
Sanna Salonen

 
Turvallisuuspäällikkö 
Kari Santalahti 
(30.11.2015 saakka)

Rikosinsinööri 
Petri Varjos

Poliisilakimies 
Markus Välimäki

Vanhempi rikoskonstaapeli 
Markus Metsänen 

Tilintarkastaja

KHT
Sixten Nyman,
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