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Vastuullista rahapelitarjontaa 75 vuotta − 16 miljardia edunsaajille

Veikkauksen pelit tuottavat iloa elämään meille kaikille. Yli
puolet pelatuista euroista palautuu pelivoittoina pelaajille.
Veikkauksen tuotolla on tuhansia kohteita suomalaisen
taiteen, liikunnan, tieteen ja nuorisotyön parissa. Opetus- ja
kulttuuriministeriön jakamilla sadoilla miljoonilla euroilla
tehdään mahdolliseksi iloisia asioita kaikkialla Suomessa
− meille kaikille.
Veikkauksen tavoitteena on vastuullisen rahapelaamisen
edistäminen sekä maltillinen ja kestävä kasvu. Erityistä
huomiota kiinnitetään vahvaan kuluttajansuojaan, peliongelmien ennaltaehkäisyyn sekä vilpin ja rikollisuuden
torjuntaan. Pelaamisen kehittymistä seurataan jatkuvasti
vastuullisuuden näkökulmasta ja yhtiö pyrkii luomaan
parhaita mahdollisia pelaamisen hallintaan liittyviä toimintamalleja.

Heinäkuussa 2015 tuli kuluneeksi 75 vuotta Veikkauksen
perustamisesta. Tähän mennessä Veikkaus on tuottanut
edunsaajilleen noin 16 miljardia euroa. Juhlavuonna
Veikkauksen tuotto yhteiseksi hyväksi oli 537,1 miljoonaa
euroa.

Katso:
Tätä kaikkea Veikkauksen tuotoilla
on tehty 75 vuoden aikana

Juhlavuonna järjestettiin eri puolilla Suomea 90 erilaista
tapahtumaa ja tempausta, joilla Veikkaus halusi kiittää
asiakkaitaan ja pelimyyjiä merkityksellisestä hyvän tekemisestä kaikkien suomalaisten hyväksi. Samalla haluttiin
kertoa entistä konkreettisemmin Veikkauksen tuoton
käytöstä ja niistä kohteista, jotka hyötyvät Veikkauksen
tuotosta.
Veikkauksen yhteiskuntavastuuraportti 2015 kertoo Veikkauksen toiminnasta vastuullisena rahapeliyhtiönä kaikkien
suomalaisten iloksi. Erillinen Veikkauksen vuosiraportti
sisältäen hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen
ja corporate governance -katsauksen vuodelta 2015 löytyy
Veikkauksen verkkosivuilta.
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Strategia 2014−2017
Vastuullinen tuotontekijä kaikkien suomalaisten iloksi

MERKITYKSELLINEN
MERKITYKSELLINEN
Rakennamme vahvan
tunnesiteen sekä yhtiöön
että pelibrändeihin

KIINNOSTAVA
Tarjoamme suomalaisille
kiinnostavimmat
rahapelit

TEHOKAS
Toimimme
tehokkaasti
ja ketterästi

VASTUULLINEN
Toimintamme on
luotettavaa ja
vastuullista

Kehitämme
organisaatiotamme
rohkeasti

Arvot
Yhteiseksi hyväksi
Veikkaus tuottaa monipuolista arvoa suomalaisille. Yhtiö
tarjoaa mahdollisuuden osallistua pelaamalla yhteisen
hyvän edistämiseen turvallisesti ja luotettavasti. Veikkaus
antaa suomalaisille mahdollisuuden myös työskennellä
yhteiseksi hyväksi. Veikkaus työllistää välillisesti kymmeniätuhansia 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.

HELPPO

ROHKEA

Teemme
pelaamisesta helppoa
ja nopeaa

EDISTYKSELLINEN
Hyödynnämme
edelläkävijänä
sähköisiä ratkaisuja

Veikkauksen unelma
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.
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Olla maailman paras rahapeliyhtiö.

Veikkauksen tehtävä
Tuottaa suomalaiselle yhteiskunnalle monipuolista arvoa
järjestämällä rahapelejä luotettavasti ja vastuullisesti.

Arvot ja strategia
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Yhteiskuntavastuun johtaminen Veikkauksessa
Veikkauksen strategia on olla vastuullinen tuoton tekijä
kaikkien suomalaisten iloksi. Veikkauksella on arpajaislain
mukaisesti lupa toimeenpanna raha-arpajaisia sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelejä.

Veikkaus haluaa tarjota asiakkailleen monipuolisen ja
vastuullisen pelitarjoaman eli vastata asiakkaidensa odotuksiin huolehtien samalla, että pelaamisesta aiheutuvat
haitat ovat mahdollisimman vähäisiä.

Yksinoikeuden oikeuttamisperusteet − pelihaittojen ennaltaehkäisy ja rikollisuuden torjunta − täytetään yhtiön
omalla vastuullista rahapelaamista edistävällä toiminnalla.
Menestyksekäs toiminta voi perustua vain laajaan asiakaskuntaan ja yleiseen rahapelaamisen hyväksyntään.

Strategiatavoitteista johdetaan toiminnan vastuullisuustavoitteet yhtiö-, toiminto-, yksikkö- ja yksilötasoille.
Veikkaus lupaa asiakkailleen kiinnostavan, uudistuvan,
helpon, viihdyttävän ja ehdottoman luotettavan ja vastuullisen rahapelitarjonnan.

Liiketoimintatavoitteiden saavuttaminen edellyttää ansaittua vastuullista yritysmielikuvaa, joten vastuullisuuden
johtaminen on olennainen osa liiketoiminnan johtamista.
Veikkauksen tavoitteena on vakaa tuoton kasvu, jolla
taataan veikkausvoittovaroista hyötyvien edunsaajien
toimintaedellytysten toteutuminen tulevaisuudessakin.

Veikkauksen yhteiskuntavastuun painopisteistä vastaa
johtoryhmä. Johtoryhmän tehtävänä on varmistaa, että
Veikkaus toimii vastuullisesti mahdollisia haittoja minimoiden ja edunsaajaryhmien toimintaa hyödyttäen.
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja on johtoryhmän jäsen
ja vastaa yhteiskuntavastuun asioista johtoryhmätasolla.

Veikkauksen vastuullisuusajattelu kulkee läpi koko liiketoiminnan pelien eettisestä kehittämisestä aina luotettavaan
voitonmaksuun asti.

Yhtiön hallitus käsittelee yhteiskuntavastuun teemoja
kokouksissaan. Veikkauksen hallituksen asettama neuvoa-antava asiantuntijaelin, eettinen neuvosto, tuo ulkopuolista näkemystä yhtiön hallituksen ja operatiivisen
johdon käyttöön.
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Yhteiskuntavastuun tavoitteet ja
niiden seuranta
Veikkauksessa kiinnitetään erityistä huomiota vastuullisen toimintakulttuurin varmistamiseen ja vastuullisen
rahapelaamisen edistämiseen kaikessa tekemisessä.
Vuonna 2015 yhtiö panosti erityisesti sähköisen liiketoiminnan ja tuotevalikoiman kehittämiseen. Tavoitteena
oli vahvistaa tunnesidettä asiakkaisiin asiakaskokemuksen ja edunsaajatietoisuuden paranemisen kautta.
Kustannustehokkuutta haettiin muun muassa sisäisten
prosessien tehostamisen kautta.
Vuonna 2016 Veikkaus tavoittelee maltillista tuloskehitystä, jolla varmistetaan edunsaajien toimintaedellytysten jatkuvuus. Edelleen tavoitteena on tunnistautuneena pelaamisen osuuden kasvattaminen, mikä
mahdollistaa vastuullisen rahapelaamisen edistämisen
perustuen asiakkaiden pelikäyttäytymiseen ja henkilökohtaiseen kommunikointiin. Veikkauksella on vuosille
2015−2017 tavoitteellinen ympäristöohjelma, jonka
etenemistä seurataan vuosittain.

Taloudelliset tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2016

Tulostavoite 525 milj. euroa (+1,0 %)
Toteutunut tulos 537,1 milj. euroa (+3,2 %)

Tulostavoite 540 milj. euroa (+0,6 %)

Kokonaiskustannusten osuus pelikatteesta
enintään 27,02 %
Toteutunut osuus 26,6 % (-0,6 %-yksikköä)

Vastuullisuuden tavoitteet 2015

Vastuullisuuden tavoitteet 2016

Tunnistautuneen pelaamisen osuus kasvaa 65,5 %:iin
Osuus kasvoi 65,1 %:iin (+3,4 %-yksikköä)

Tunnistautuneen pelaamisen osuus kasvaa
69,4 %:iin (+6,2 %)

Suomalaisten tietoisuus veikkausvoittovarojen käytöstä
ja omakohtaisesta hyödystä paranee 48,0 %:iin
Tietoisuus kasvoi 46,8 %:iin (+1,3 %-yksikköä)

Ympäristövastuun tavoitteet 2015−2017

Ympäristövastuun tavoitteet 2015−2017

Ympäristöohjelman 2015−2017 päätavoitteena on
vähentää kokonaisenergiankulutusta -15 %

Ympäristöohjelman 2015−2017 päätavoitteena on
vähentää kokonaisenergiankulutusta -15 %
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Veikkauksen yhteiskuntavastuun
olennaiset näkökohdat
Veikkauksen yhteiskuntavastuun olennaisuusarviointi
päivitettiin vuonna 2014. Se pitää sisällään yhteiskuntavastuun valitut näkökohdat sekä kaikkien sidosryhmien
että yhtiön näkökulmasta.
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Näkökohtien valinnoissa huomioitiin syksyllä 2014 toteutettu laaja sidosryhmäkysely, Veikkauksen päivitetty
strategia sekä Veikkauksen vastuullisuuden 7 oikein -periaatteet. Yhteiskuntavastuun tärkeimpien näkökohtien
päivitysprosessiin osallistui laaja joukko Veikkauksen
asiantuntijoita, ja se hyväksyttiin johtoryhmässä tammikuussa 2015.
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Olennaisuusnäkökohta:
Toiminnan läpinäkyvyys

Aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa
Veikkauksella on laaja sidosryhmien joukko. Sidosryhmiä
ovat asiakkaat, asiamiehet ja veikkausmyyjät, henkilöstö,
poliittiset päättäjät, ministeriöt ja virkamiehet, edunsaajat,
media ja yhteistyökumppanit.
Sidosryhmien odotusten tuntemus sekä luottamus Veikkaukseen ja yhtiön toimintaan ovat menestyksekkään toiminnan edellytyksiä. Tavoitteena on aito dialogi, jossa yhä
enemmän kuullaan ja kuunnellaan sidosryhmien odotuksia.
Veikkaus haluaa olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa kaikkien sidosryhmiensä kanssa. Tämä tapahtuu viestimällä
avoimesti omasta toiminnasta sekä keskustelemalla ja
kuuntelemalla sidosryhmiltään saamaa palautetta.
Tiedon jakamisen lisäksi käydään keskusteluja, tehdään
kyselyjä, vastataan tiedusteluihin ja kyselyihin, osallistutaan tilaisuuksiin ja seminaareihin sekä järjestetään
niitä. Veikkaus kehittää jatkuvasti uusia muotoja ja tapoja
sidosryhmävuorovaikutukseen. Aktiivisia sidosryhmädialogin muotoja ovat mm. Veikkausraati-asiakaspaneeli
(noin 10 000 jäsentä vuoden 2015 lopussa) ja asiakkaiden fokus-ryhmät* (20 kanta-asiakasta mukana kahdessa
tilaisuudessa) sekä suljettu veikkausmyyjien FB-ryhmä
(noin 5 600 jäsentä).

tiivisen johdon käyttöön rahapelitoiminnasta, erityisesti
pelien ja niiden markkinoinnin etiikkaan sekä esimerkiksi
pelihaittoihin liittyvistä asioista.
Neuvosto voi halutessaan tehdä myös konkreettisia ratkaisuehdotuksia, antaa lausuntoja sekä eettisiä argumentteja rahapelaamiseen liittyviin käytännön kysymyksiin ja
rahapelaamisesta käytävään keskusteluun. Neuvoston
toimikausi on kaksi vuotta, ja se kokoontui neljä kertaa
vuonna 2015. Katso neuvoston kokoonpano toimikaudella
2015−2016 täältä.
Kansainvälistä tiedonvaihtoa ja oppimista
Syyskuussa Veikkaus isännöi European Lotteries -järjestön vuotuisen vastuullisuusseminaarin Helsingissä.
Seminaariin osallistui noin 90 rahapelialan ammattilaista,
joiden vastuulla tai mielenkiinnon kohteena on vastuullisen
rahapelaamisen ja yhteiskuntavastuun edistäminen eri
Euroopan maiden veikkausyhtiöissä.
Veikkauksen asiantuntijat kuuluvat järjestön tärkeimpiin työryhmiin, joissa muun muassa kehitetään alan
yhteisiä vastuullisuuskäytäntöjä sekä tehdään yhteistyötä rahapeleihin liittyvän vilpin ehkäisemiseksi.

Ulkopuolista näkemystä eettiseltä neuvostolta
Eettinen neuvosto on Veikkauksen hallituksen asettama
neuvoa-antava asiantuntijaelin, jonka tarkoituksena on
tuoda ulkopuolinen näkemys yhtiön hallituksen ja opera-

* Fokus-ryhmillä tarkoitetaan tilaisuuksia, joihin asiakkaita kutsutaan ja joissa heitä
haastatellaan Veikkauksen peleihin ja palveluihin liittyvistä asioista.
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Veikkauksella laaja sidosryhmien joukko
SIDOSRYHMÄ

ODOTUKSET VEIKKAUSTA KOHTAAN

VEIKKAUKSEN TAPA TOIMIA

SAAVUTUKSET 2015

Avoin, läpinäkyvä ja luotettava toiminta

Asiakastiedon ja -palautteen aktiivinen
hyödyntäminen

Rekisteröityneiden asiakkaiden määrä nousi lähes 1,8 miljoonaan.

ASIAKKAAT
Veikkauksen pelien kaikki pelaajat

Kiinnostavat pelit, harmitonta jännitystä
arkeen

Asiakaspalvelun jatkuva kehittäminen

Tietoa, mihin yhtiön tuotto käytetään

Vastuullinen ja kiinnostava pelitarjoama
Tunnistautuneena pelaamisen määrän
kasvattaminen
Luotettava voitonmaksu

Elokuussa lanseerattiin kanta-asiakkaille Veikkaus Points-ohjelma, johon oli
vuoden loppuun mennessä liittynyt 91 000 asiakasta.
Juhlavuoden kunniaksi järjestettiin yhteistyössä Pelit-lehden kanssa Peliskaba-kilpailu, jossa täysi-ikäiset suomalaiset pääsivät suunnittelemaan nettiarpaa.
Jatkettiin sosiaalisen median kanavien (FB, Twitter, Instagram, LinkedIn) aktiivista hyödyntämistä viestinnässä ja vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.
Uutena sosiaalisen median kanavana otettiin käyttöön Periscope. Panostettiin
erityisesti viestintään liikkuvalla kuvalla.

Vahva kuluttajansuoja
Järjestettiin asiakkaille fokus-ryhmiksi nimettyjä keskustelutilaisuuksia, joissa
kerättiin asiakkaiden näkemyksiä Veikkauksen peleistä ja palveluista.
Hyödynnettiin aktiivisesti interaktiivista Veikkausraatia, jonka kautta saadaan
palautetta ja ideoita.
Jatkettiin pelaajasegmentoinnin aktiivista hyödyntämistä asiakaskunnan ymmärtämiseksi ja paremman asiakaspalvelun tuottamiseksi.
ASIAMIEHET JA VEIKKAUSMYYJÄT
Veikkauksen kanssa sopimussuhteessa olevat asiamiehet
Veikkauspelien myyjät

Hyvä tulonlähde

Tuloksellisen myyntityön tukeminen
tiedottamalla ja kouluttamalla

Tarjottiin koulutusta ja myynnin tukea uudistuksiin, kuten Vakion tuotehuolto,
Loton, Viking Loton ja Jokerin tuplaukset ja Kenon pakettiuudistus.

Asiakaspalvelu

Toimivat myyntipäätteet
(toimiva pelijärjestelmä)

Veikkausmyyjien Facebook-ryhmä jatkoi kasvamista, jäseniä ryhmässä on yli
5 600 henkilöä.

Myyntityön tukeminen

Jatkuva oppiminen ja koulutus

Kehitettiin koulutustarjontaa asiamieskentän muutosten ja myyntipaikkojen
toiveiden perusteella, myymälöissä järjestettäviä koulutustilaisuuksia lisättiin
merkittävästi.

Monipuolinen pelitarjonta

Aktiivinen tiedottaminen
Tietoa veikkausvoittovarojen edunsaajista

Käynnistettiin Pelimyyjäksi-verkkokurssin uudistusprojekti. Kurssi tulee tuotantoon alkuvuodesta 2016.
Korvattiin myyntipaikkojen markkinointimateriaalia yhä useammin
digitaalisilla mainosnäytöillä.
Kehitettiin edelleen myyntipaikkakonsepteja ja tuotemateriaaleja.
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SIDOSRYHMÄ

ODOTUKSET VEIKKAUSTA KOHTAAN

VEIKKAUKSEN TAPA TOIMIA

SAAVUTUKSET 2015

Läpinäkyvyys ja avoimuus

Erinomainen työpaikka

Päivitettiin johtamisen ja esimiestyön kulmakivet.

Tiedottaminen

Osaamisen kehittämisen varmistaminen

Vahvistettiin digitaalista ja ketterää toimintakulttuuria.

Tasa-arvoinen ja tasapuolinen kohtelu

Henkilöstötutkimukset

Veikkauslaisista koottu Talent-ryhmä kehitti digitaalisen edelläkävijyyden
toimintatapoja.

Oikeudenmukaisuus

Henkilökohtaiset kehitys- ja
seurantakeskustelut

Tunnistettiin digitaalisen Veikkauksen osaamisprofiilit.

Henkilöstön intranet eli Innet

Jatkettiin henkilöstön motivaatioindeksin mittaamista kvartaaleittain.

Johtoinfot, henkilöstön uutis- ja tietotorit

Veikkaus sai Suomen innostavimmat työpaikat 2016 -tunnustuksen saatuaan
Corporate Spiritin henkilöstötutkimuksessa parhaimman AAA-luokituksen.

HENKILÖSTÖ
Veikkauksen oma henkilöstö
pääkonttorissa ja maakunnissa,
yhteensä 350 työntekijää

Yksilöiden ja/tai työyhteisöjen tukeminen
tarpeen mukaan

POLIITTISET PÄÄTTÄJÄT
Eduskunta
Valtioneuvosto
Euroopan parlamentti ja komissio

Pitkäjänteinen ja maltillinen tuoton kehitys

Säännölliset tapaamiset kotimaassa ja
EU-tasolla

Jatkettiin säännöllistä ja suunnitelmallista vaikuttamistyötä Euroopan
parlamentin ja Suomen eduskunnan jäsenten kanssa.

Yhtiökokous

Toteutettiin suunnitelman mukaisesti eduskunta- ja avustajaryhmien
tapaamis- ja perehdytyskierrokset.

Vastuullinen rahapelitoiminta
Sosiaalisten haittojen ennaltaehkäisy
Hallintoneuvosto
Yksinoikeusaseman säilyminen
Osavuosikatsaukset

Vaikutettiin yhdessä European Lotteries -järjestön (EL) kanssa EU:n digitaalisten
sisämarkkinoiden (DSM) ja rahapelien valvonnan standardoinnin valmisteluun.

Yhteiskuntavastuu- ja vuosiraportti

Jatkettiin tiivistä yhteistyötä edunvälittäjien EU-edunvalvontahankkeen kanssa.

Vastuullinen pelitoiminta

Säännöllinen yhteydenpito

Allekirjoitettiin peliyhteisöjen yhdistymistä varten laadittu yhteisymmärryspöytäkirja.

Sosiaalisten haittojen ennaltaehkäisy

Osavuosikatsaukset

Vilpin ja rikollisuuden torjunta

Yhteiskuntavastuu- ja vuosiraportti

Toiminnan avoimuus ja luotettavuus
Rikollisuuden ja vilpin torjunta
MINISTERIÖT JA VIRANOMAISET
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)
Sisäministeriö (SM)
Poliisihallitus (Poha)
Valtion valvojat
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
(THL)

Jatkettiin säännöllistä yhteistyötä viranomaisten kanssa.
Päivitettiin myyntipaikkoja koskevaa markkinointiviestinnän ohjeistusta Poliisihallituksen ohjeistuksen mukaisesti.

Pitkäjänteinen ja maltillinen tuoton kehitys
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SIDOSRYHMÄ

ODOTUKSET VEIKKAUSTA KOHTAAN

VEIKKAUKSEN TAPA TOIMIA

SAAVUTUKSET 2015

Vakaa tuotto edunsaajille, jatkuvuuden
turvaaminen

Hallittu ja pitkäjänteinen tuoton kasvu edunsaajien toimintaedellytysten takaamiseksi

Järjestettiin juhlavuoden kunniaksi 90 edunsaajatapahtumaa eri puolilla
Suomea Olet voittaja -teemalla.

Läpinäkyvä ja oikeudenmukainen tuoton
käyttö

Säännöllinen yhteydenpito

Jatkettiin aktiivista yhteistyötä edunsaajien kanssa.

EDUNSAAJAT
Taiteen, liikunnan, nuorisotyön
ja tieteen parissa työskentelevät
Edunvälittäjät
Kaikki suomalaiset, jotka hyötyvät
Veikkauksen tuotosta

Aktiivista tiedottamista ja
yhteistyötä

Pelikohde- ja markkinointiyhteistyö liittojen,
liigojen sekä sarjojen kanssa

MEDIA
Valtakunnalliset, alueelliset ja
paikalliset mediat; lehdistö, radio, tv
Sosiaalinen media

Nopea ja avoin tiedottaminen

Nopea, avoin ja luotettava toiminta median
suuntaan

Sosiaalinen vastuu ja luotettavuus

Aktivoiduttiin entisestään sosiaalisessa mediassa ja panostettiin erityisesti liikkuvaan kuvaan eli videoiden tuottamiseen ja julkaisuun viestinnän
monipuolistamiseksi.

Median intressien huomioiminen
Tavoitettavuus

96 % Veikkauksen saamasta julkisuudesta oli joko neutraalia tai myönteistä.
Viestiminen sosiaalisessa mediassa

Pelituotot merkittävässä asemassa suomalaisen yhteiskunnan toiminnassa

Lehdistötiedotteet ja pelivoitoista uutisointi
Säännölliset media- ja toimittajatapaamiset
Mediaseuranta

YHTEISTYÖKUMPPANIT
Alihankkijat
IT-yhteistyökumppanit
Media, mainos- ja viestintätoimistot
Vähittäiskaupan ketjut
Lajiliitot ja -liigat
Peluuri -palvelu ja muut
pelihaittatoimijat
Rahapelialan kansainväliset järjestöt
ja kollegayhtiöt

Avoin, luotettava ja pitkäjänteinen yhteistyösuhde

Pitkäaikaiset sopimukset ja pitkäjänteinen
yhteistyö

Innovatiivinen, monipuolinen ja
vastuullinen pelitarjonta

Aloitettiin verkkokaupan taustajärjestelmien haltuunotto ostamalla oikeudet
verkkokauppa veikkaus.fi:n keskeisiin asiakkuus- ja palvelujärjestelmiin.
Sopimusprosessien seurantaa tehostettiin avoimuuden lisäämiseksi.
Laadittiin uusia hankinta- ja yhteistyösopimuksia.
Suunniteltiin yhteistyötä ja viestintää pelihaittatoimijoiden kanssa.
Isännöitiin European Lotteries -järjestön vuotuinen vastuullisuusseminaari
Helsingissä.
Osallistuttiin aktiivisesti European Lotteries -järjestön työryhmäkokouksiin.
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Olennaisuusnäkökohdat:
Tuotot yhteiskunnalle ja edunsaajille
ja Toiminnan tehokkuus

Tuotamme iloa kaikille suomalaisille
Veikkaus tuottaa taloudellista lisäarvoa suomalaisille
sekä suoraan että välillisesti. Koko Veikkauksen tuotto
luovutetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle, joka jakaa
sen edelleen suomalaiselle taiteelle, liikunnalle, tieteelle
ja nuorisotyölle. Lisäksi yhtiö maksaa arpajaisveroa sekä
arvonlisäveroa. Veikkauksen taloudellinen vaikutus yhteiskuntaan ja verojalanjälki on kuvattu Vuosiraportissa
(s. 10 ja 40).
Veikkausvoittovaroja jaetaan suomaiselle kulttuurille eduskunnan säätämän jakosuhdelain mukaisesti. Veikkauksen
tuoton jakoa määrittävä jakosuhdelaki määrittää, että veikkausvoittovaroista taide saa 38,5 %, liikunta 25,0 %, tiede
Edunsaajatietoisuus*

17,5 % ja nuorisotyö 9,0 %. Tämän lisäksi kohdennetaan
talousarviossa vuosittain 10,0 % erikseen päätettävällä
tavalla edellä mainituille edunsaajille.
Suomalaisten tietoisuus veikkausvoittovarojen käytöstä
yhteiseksi hyväksi tukee rahapelaamisen hyväksyttävyyttä ja on oleellisen tärkeää avoimuuden ja läpinäkyvyyden
edistämiseksi. Suomalaiset tiedostavat varsin hyvin,
että Veikkauksen tuotto käytetään yhteiseksi hyväksi.
Yleisen tietoisuuden lisäksi Veikkauksen tavoitteena
on, että suomalaiset kokevat itse hyötyvänsä veikkausvoittovaroista. Tätä tietoisuutta ja kokemusta tuottojen
2015

2014

2013

Yleinen tietoisuus Veikkauksen tuoton käytöstä

77,0 %

76,3 %

75,2 %

Omakohtainen kokemus Veikkauksen tuoton henkilökohtaisesta hyödystä itselle

16,3 %

14,7 %**

-

*Edunsaajatietoisuuden tunnusluvut ovat verkkopaneelikyselystä, jossa 400 suomalaiselta kysytään viikoittain kaksi kysymystä: Oletko tietoinen, että Veikkauksen
tuotto käytetään kokonaisuudessaan suomalaisen taiteen, tieteen, liikunnan ja nuorisotyön tukemiseen? ja Osaatko mainita jonkin itseäsi tai läheistäsi hyödyttävän
kohteen, joka on saanut veikkausvoittovaroja? Luvut ovat vuoden keskiarvoja.
**Jälkimmäistä kysymystä on kysytty 38/2014 alkaen.

Tuotot yhteiskunnalle ja edunsaajille

2015

2014

2013

Tuotto edunsaajille ja yhteiskunnalle

537,1 milj. euroa

520,4 milj. euroa

506,3 milj. euroa

Arpajais*- ja arvonlisävero**

130,6 milj. euroa

126,7 milj. euroa

121,7 milj. euroa

26,6 %

27,2 %

27,1 %

Toiminnan tehokkuus (kulut/pelikate)

* Arpajaisvero on 12 %
** Veikkaus ei ole arvonlisäverovelvollinen, joten yhtiö ei voi vähentää tavara- ja palveluostoihinsa sisältyviä arvonlisäveroja.
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hyödyllisyydestä itselle pyritään kasvattamaan esimerkiksi
asiakaseduilla, viestinnällä ja tapahtumilla. Juhlavuoden
tapahtumista kerrotaan verkkosivuilla.
Toiminnan kustannustehokkuus tavoitteena
Veikkauksen tavoitteena on jatkuva kehittyminen, vastuullisen toiminnan vahvistaminen sekä kustannustehokkuus.
Kustannustehokkuus varmistetaan kiinnittämällä huomiota
budjetointiin ja toimintakulujen kehityksen jatkuvaan
seurantaan ja raportointiin.
Veikkauksen toiminnan tehokkuus on suomalaisiin ja pohjoismaisiin kansallisiin peliyhtiöihin sekä muihin ulkomaalaisiin peliyhtiöihin verrattuna hyvällä tasolla.

Suomalaista työtä yhteiseksi hyväksi
Veikkaus on tehnyt työtä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi jo 75 vuotta tuottamalla varoja yhteiseen hyvään. Suomalaisen Työn Liitto myönsi
Veikkaukselle maaliskuussa 2015 Yhteiskunnallinen
yritys -merkin käyttöoikeuden. Merkin myöntämisen perusteena oli erityisesti liiketoiminnallisten
ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistunut yhdistäminen. Veikkaus sai myös Avainlippu-merkin
käyttöoikeuden rahapelipalveluilleen osoituksena
suomalaisesta työstä.

Pelatun euron jakautuminen
Voitot
pelaajille 58 %

Taide, liikunta, tiede
ja nuorisotyö 26 %

Katso:
Näin tehtiin radiomainosta
suomalaisille voittajille
Toimintakulut 8 %
Asiamiespalkkiot 4 %
Arpajaisvero 5 %
Veikkaus toimii tehokkaasti.
Liikevaihdosta 8 % menee toimintakuluihin.
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Olennaisuusnäkökohta:
Pelaamisen luotettavuus ja turvallisuus

Olemme luottamuksen arvoisia
Veikkauksen asiakkaat voivat pelata yhtiön tarjoamia
pelejä luottamuksella ja turvallisesti ja peleillä on vahva
suomalainen kuluttajansuoja. Veikkaus kehittää tietosuojaan ja -turvaan liittyviä käytäntöjä aktiivisesti alan standardien mukaisesti ja yhtiön toimintaa valvotaan tarkasti
viranomaisen toimesta. Pelijärjestelmän toimintavarmuus
on olennainen osa luotettavaa ja turvallista pelaamista.
Veikkauksella on World Lottery Associationin WLA-SCS
-turvastandardi, ISO/IEC 27001 -tietoturvastandardi ja ISO
9001 -laatustandardi sekä European Lotteries -järjestön
ja World Lottery Association -järjestön vastuullisen rahapelaamisen sertifikaatit.
Tietosuojaan ja tietoturvaan panostetaan aktiivisesti
Rekisteröityneiden asiakkaiden määrän ja asiakastiedon
lisääntyessä tietosuoja ja sen kehittäminen on erittäin
tärkeää. Veikkaus käyttää kuluttaja-asiakasrekisterissään
olevia tietoja henkilötietolain mukaisesti. Veikkauksen
verkkosivuilla olevassa tietosuojaselosteessa kerrotaan
muun muassa, mihin asiakkaiden tietoja käytetään ja miten
henkilötietoja säilytetään.
Asiakassuhdetta kehitetään ennen kaikkea asiakkaan toiveita ja mielipiteitä kunnioittaen. Yhtiössä
toimii tietosuojatiimi, jonka tehtävänä on kehittää ja
koordinoida asiakkaiden tietosuojaan liittyviä asioita. Tiimiin osallistuu asiantuntijoita kaikista asia-
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kastietoja käsittelevistä toiminnoista ja yksiköistä.
Toimintatapoja kehitetään tietosuojavaltuutetun ohjeiden
mukaisesti.
Tietojärjestelmien käytettävyyden varmistamiseksi
Veikkaus noudattaa tietojärjestelmien kehittämisessä ja
tuotannossa laadun ja tietoturvan hallintajärjestelmää.
Veikkauksella on tavoitteena olla toimialallaan johtava
yhtiö turvallisuusasioiden hoitamisessa.
Hallintajärjestelmä perustuu World Lottery Associationin
WLA-SCS -turvastandardiin, ISO/IEC 27001 -tietoturvastandardiin ja ISO 9001 -laatustandardiin sekä voimassaoleviin
lakeihin ja säädöksiin. Laadun ja tietoturvan hallintajärjestelmä pidetään näiden standardien suhteen sertifioituna.
Tavoitteena häiriötön ja luotettava pelipalvelu
Pelijärjestelmän toimivuus ja luotettavuus on Veikkaukselle erittäin tärkeää ja siihen panostetaan vahvasti.
Veikkauksen pelijärjestelmät ovat kaikki vähintään kahdennettu. Kaikki pelitiedot tallentuvat reaaliaikaisesti myös
Veikkauksesta riippumattomiin virallisen valvonnan järjestelmiin, jotka on myös kahdennettu. Kahdennetulla järjestelmällä Veikkaus tavoittelee mahdollisimman
häiriötöntä ja luotettavaa palvelua asiakkaille.
Järjestelmien toimivuutta seurataan jatkuvasti. Pelijärjestelmän toimintavarmuusprosentti kertoo asiakkaiden
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suuntaan näkyvän katkoksen pelaamisessa. Toimintavarmuudessa on päästy erittäin korkealle tasolle ja sitä
halutaan kehittää edelleen.
Pelijärjestelmän häiriö on sellainen tekninen vika tai inhimillinen virhe pelijärjestelmässä, joka voi vaikuttaa asiakkaaseen tai asiamieheen. Häiriöiden määrää seurataan
jatkuvasti ja siitä raportoidaan yhtiön johdolle säännönmukaisesti. Häiriöiden määrä on saatu pidettyä matalana ja
määrää pyritään systemaattisesti edelleen vähentämään.
Vahva kuluttajansuoja asiakkaan turvaksi
Veikkaus tarjoaa asiakkailleen ilmaisen pelitilin, varman
ja nopean voitonmaksun sekä vahvan kuluttajansuojan.
Asiakas saa aina pelaamishetkellä tarjolla olevat peliehdot,
eikä urheiluvedonlyönnissä asiakkaiden vetoja mene harkintaan. Tämän ansiosta asiakas tietää pelaamishetkellä,
saako hän pelinsä läpi. Asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti
pelimenestyksestä riippumatta.
Veikkauksen tuotteiden ja palveluiden kuluttajansuojalain edellyttämä tuoteinformaatio on asiakkaiden saatavilla myyntipaikoissa pelikupongeissa ja pelioppaissa sekä verkkokaupassa osoitteessa veikkaus.fi.
Sisäministeriö vahvistaa asetuksella rahapelien pelisäännöt ja rahapelien vahvistetut pelisäännöt pidetään yleisön saatavilla pelien myyntipaikoissa.
Pelisäännöt löytyvät myös veikkaus.fi -osoitteesta kunkin
pelin sivuilta kohdasta Tietoa ja säännöt.

Pelaamisen luotettavuus ja turvallisuus
Pelijärjestelmän toimintavarmuus-%
Pelijärjestelmän häiriöt
(vähintään merkittävien häiriöiden määrä keskimäärin
per kk)
Ratkaisusuositusten määrä (kpl)

Arpajaislain 48 §:n mukaan asiakkaat voivat halutessaan hakea apua voitonmaksua koskevissa epäselvyyksissä Poliisihallitukselta. Ratkaisusuositus on pelaajalle
maksuton. Tietoa ratkaisuhakemuksen tekemisestä sekä
siihen tarvittava lomake löytyvät www.veikkaus.fi -sivulta
Asiakaspalvelu tiedottaa.
Veikkaus antoi viime vuonna Poliisihallitukselle lausunnon
59 tapauksesta, jotka koskivat pääosin vedonlyöntipelejä.
Poliisihallituksen maksuun johtaneista ratkaisusuosituspäätöksistä on tiedotettu syyskuusta 2015 alkaen myös
veikkaus.fi -osoitteessa Asiakaspalvelu tiedottaa/Ratkaisuhakemukset. Ratkaisusuosituksen perusteella voi hakea
voitonmaksuun muutosta.
Poliisihallitus määrää rahapelitoiminnan valvontaa varten
virallisia valvojia, jotka ovat tässä tehtävässään virkavastuun alaisia. Viralliset valvojat valvovat, että rahapelien
toimeenpanossa noudatetaan vahvistettuja pelisääntöjä, ja
vahvistavat pelikierroksittain veikkaus- ja vedonlyöntipelien tulokset ja voittojen määrän. Viralliset valvojat valvovat
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2015

2014

2013

99,93 %

99,93 %

99,88 %

10,6

15,0

22,7

59

60

98

myös raha-arpajaisten arvontaa ja arpojen sekoittamista
sekä vahvistavat arvonnan tuloksen, jollei julkinen notaari
suorita näitä tehtäviä Poliisihallituksen suostumuksella.
Standardit takeina vastuullisuuskäytäntöjen
jatkuvasta kehittymisestä
Vuonna 2015 ulkopuolinen arvioija arvioi Veikkauksen vastuullista rahapelitoimintaa rahapelialan kattojärjestön European Lotteries (EL) vastuullisuusstandardin mukaisesti. Arvioinnin mukaan Veikkaus täyttää vastuullisen rahapelaamisen
standardin vaatimukset ja on kyennyt kehittämään omia
vastuullisuuskäytäntöjään aiempaan arviointiin verrattuna.
Vastaava arviointi on toteutettu myös vuosina 2013 ja
2009. Aiempien täysarviointien jälkeen on toteutettu
väliarviointeja, joilla varmistetaan, että vastuullisuuden
edistäminen on jatkuva prosessi ja aiemmissa arvioinneissa
havaittuja puutteita korjataan.
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European Lotteries -järjestön vastuullisuusstandardi kattaa
vastuullisen rahapelitoiminnan 11 osa-aluetta, joista 10
soveltuu Veikkauksen toiminnan arvioimiseen:
1 Rahapelaamisen ja peliongelman tutkimus
2 Työntekijöiden vastuullisuuskoulutus
3 Asiamiesten vastuullisuuskäytännöt
4 Pelien suunnittelu
5 Sähköiset jakelukanavat
6 Mainonta ja markkinointiviestintä
7 Peliongelmien hoidosta tiedottaminen
8 Vastuullisesta pelaamisesta tiedottaminen
9 Sidosryhmien sitouttaminen
10 Vastuullisuusraportointi ja sertifiointi
11 Rahapeliautomaatit (ei sovellu Veikkaukselle)
Osa-alueiden alla on kymmeniä erillisiä kysymyksiä, joihin
varmentajat hakevat konkreettisia esimerkkejä ja todistusaineistoa. Vuonna 2015 Veikkauksen toimintaa standardin
mukaisesti arvioi Deloitte & Touche Oy.
Veikkauksella on myös maailmanlaajuisen World Lottery
Association (WLA:n) vastuullisuussertifikaatin ylin taso
(4/4).
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Vastuullisuus mukana kaikessa tekemisessä

Olennaisuusnäkökohta:
Vastuullinen toimintatapa

Vastuullisuus on rakennettu Veikkauksen keskeisiin
liiketoimintaprosesseihin erillisen työkalun, mallin tai
ohjeistuksen muodossa. Tuotekehitysprosessissa tuoteideat ja -uudistukset arvioidaan eettisestä näkökulmasta Rahapelien Vastuullisuustyökalulla (RaVa)*.

toimivassa pankissa (jonka kanssa Veikkauksella on maksuliikennettä koskeva sopimus) sekä vakituista asuinpaikkaa
Suomessa. Asiakkaan antamat tiedot tarkastetaan väestörekisterijärjestelmästä. Veikkauksella oli vuoden 2015
lopulla lähes 1,8 miljoonaa rekisteröitynyttä asiakasta.

Markkinointiviestintää ohjaavat eettiset ohjeet. Asiakasviestintä ja asiakkuuden hoitomallit hyödyntävät asiakaskantaan rakennettua Vastuullinen Asiakkuus -mallia
(VasA), jolla tarkastellaan asiakkaiden pelikäyttäytymistä
ja erityisesti riskialttiiseen pelaamiseen liittyviä piirteitä.

Tunnistautuneena pelaaminen tuo asiakkaalle konkreettista hyötyä, kun hän saa voittonsa vaivattomasti ja riskittömästi omalle tilille. Rekisteröitymisen myötä asiakkaalla
on myös käytössään keinoja oman pelaamisen hallintaan
ja oman pelihistorian seuraamiseen verkkopalvelu veikkaus.fi:ssä.

Vastuullisuusnäkökulma pyritään huomioimaan kaikessa
toiminnassa. Tunnistautuneen pelaamisen kasvattaminen
on yksi Veikkauksen tärkeimmistä tavoitteista.
Tavoitteena tunnistautuneena pelaamisen
kasvattaminen
Tunnistautunut pelaaminen mahdollistaa Veikkaukselle
vastuullista pelaamista edistävien toimenpiteiden toteuttamisen, pelaamisen hallinnan työkalujen kehittämisen ja
sitä kautta mahdollisuuden ennaltaehkäistä pelaamisesta
aiheutuvia haittoja. Asiakas voi pelata tunnistautuneena
joko Veikkaus-kortilla myyntipaikoissa tai Veikkauksen
nettisivuilla eri päätelaitteita käyttäen.
Veikkauksen asiakkaaksi rekisteröityminen edellyttää
18 vuoden ikää, henkilökohtaista pankkitiliä Suomessa

* Tuotekehitysprosessista ja rahapelien eettisestä arvioinnista lisää
s. 20 Vastuullinen pelitarjonta
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Tunnistautuneena pelaamisen osuus kokonaisliikevaihdosta kasvoi 65,1 prosenttiin vuonna 2015. Veikkauksen
liikevaihdosta 56,7 % tuli asiamieskanavasta ja 43,3 %
sähköisistä kanavista.

Vastuullinen toimintatapa

Osallistavaa ja vastuullista asiakkuuden kehittämistä
Veikkaukselle asiakkaiden tyytyväisyys ja positiivinen
asiakaskokemus ovat erittäin keskeisiä tavoitteita. Mitä
tyytyväisempi asiakas, sitä todennäköisemmin hän myös
suosittelee Veikkausta muille. Asiakaskokemusta mitataan
laajasti käytössä olevalla asiakasuskollisuusmittarilla NPS
(Net Promoter Score).

Asiakasuskollisuus (NPS-indeksi)

Veikkauksessa NPS:ää mitataan kvartaaleittain lähettämällä 15 000:lle satunnaisesti valitulle tutkimusluvalliselle
kanta-asiakkaalle kutsu osallistua kyselyyn, jossa kysytään:
”Kuinka todennäköistä on, että suosittelisit yleensä Veikkausta (pelit, palvelut, kanta-asiakkuus) esim. ystävälle,
sukulaiselle tai kollegalle?" Vastauksissa käytetään asteikkoa 0−10, jossa 0 on pienin ja 10 suurin todennäköisyys
suositella. NPS-indeksi saadaan kun vähennetään suosittelijoiden (9−10 vastanneiden) osuudesta arvostelijoiden
(0−6 vastanneiden) osuus. NPS-indeksiä on onnistuttu
kasvattamaan viimeisen kolmen vuoden aikana.
Elokuussa 2015 avattiin kaikille kanta-asiakkaille mahdollisuus liittyä Veikkaus Points -ohjelmaan. Pointsin kautta
Veikkaus voi kertoa asiakkaille helposti ajankohtaisista
asioista ja ohjata asiakkaita haluttuihin sisältöihin, mm.
vastuullisuuteen ja edunsaajuuteen erilaisten tehtä-

2015

2014

2013

65,1 %

61,7 %*

53,7 %*

1,8 miljoonaa

1,6 miljoonaa

1,5 miljoonaa

32,6

27,4**

22,2**

Tunnistautuneena pelaamisen osuus kokonaismyynnistä (ilman raaputusarpoja, joita ei voi pelata
tunnistautuneena)
Rekisteröityneiden asiakkaiden määrä

*Laskentaperiaatteita on muutettu vastaamaan vuoden 2015 laskentatapaa.
**Vuosien 2014 ja 2013 NPS-indeksit on muutettu vastaamaan vuoden 2015 laskentatapaa.

vien kautta. Pointsin tehtäviä suorittamalla saa pisteitä,
joilla voi lunastaa palkintoja ja osallistua arvontoihin.
Pointsissa ei palkita pelaamisesta.
Vastuullisuustehtävinä on ollut mm. tutustumista pelien
todennäköisyyksiin ja Peluurin toimintaan. Asiakkaan omaa
rahapelikäyttäytymistä analysoiva Pelitesti on Pointsissa
vakituisena kuukausitehtävänä.
Vuoden 2015 lopussa kanta-asiakkaille suunnattuun
Points-ohjelmaan oli liittynyt yli 91 000 asiakasta, jotka olivat suorittaneet 3,2 miljoonaa tehtävää. Jatkossa
Pointsia kehitetään yhä kiinteämmäksi osaksi Veikkauksen
vastuullista asiakkuutta.
Säänneltyä pelimyyntiä ja markkinointia
Arpajaislakiin kirjatut markkinointirajoitukset pitävät sisällään haitalliseksi arvioitujen pelien markkinointikiellon
sekä laittomien rahapelien tarjoamisen kiellon. Veikkauk-
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selle rajoitukset merkitsevät sitä, että pelihaittojen näkökulmasta riskialteimmiksi arvioiduista peleistä (vedonlyöntipelit, eArvat, eBingo, Pore ja Syke) ei tehdä tuotemainontaa. Näistä peleistä voidaan jakaa pelikohdeinformaatiota.
Veikkauksen markkinoinnin ohjenuorana on yhteiskunnallinen vastuullisuus: kuluttajan yksilönvapautta kunnioitetaan ja pelaamisen suurkulutuksen ihannointia ja siihen
yllyttävää mainontaa ei toteuteta. Veikkaus noudattaa
markkinointiviestinnässä eettisiä ohjeita: Mainonnassa ei
anneta vääriä tietoja tai väärää kuvaa todellisista mahdollisuuksista voittaa. Veikkauksen markkinointiviestintää ei
kohdisteta alle 18-vuotiaille tai sellaisiin kuluttajaryhmiin,
jotka ovat erityisen haavoittuvia sosiaalisen asemansa tai
muun ominaispiirteensä osalta. Markkinoinnissaan Veikkaus kunnioittaa kuluttajan yksilönvapautta. Veikkauksen
markkinointiviestinnän eettiset ohjeet ovat luettavissa
yhtiön verkkosivuilla. Veikkauksen asiakasviestintään
vaaditaan suoramarkkinointilupa asiakkaalta.
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Kesäkuussa 2015 Poliisihallitus antoi Veikkaukselle uhkasakolla tehostetun markkinointikieltopäätöksen, joka oli
voimassa kolme kuukautta. Veikkaus päivitti myyntipaikkojen markkinointiohjeistusta Poliisihallituksen esittämien
vaateiden mukaisesti ja ohjeisti myyntipaikat noudattamaan uutta ohjeistusta. Syyskuussa Poliisihallitus ilmoitti
jatkavansa markkinointikieltoa suullisen markkinoinnin
osalta seuraavan kuuden kuukauden ajan, maaliskuuhun
2016 saakka. Veikkaus päivitti myyntipaikkaohjeistustaan niin, että veikkauspelien suullinen markkinointi on
sallittu vain, jos asiakas tekee itse aloitteen ja osoittaa
kiinnostuksensa peleihin.
Asiakkuuksien rakentamista vastuullisesti
Veikkaus on kehittänyt asiakaskantaansa pohjautuvan
matemaattisen mallin, jonka tarkoituksena on edistää
vastuullista liiketoimintaa. Vastuullinen asiakkuus -malli
(VasA) tähtää siihen, pelien markkinointitoimenpiteitä ei
kohdisteta sellaisille asiakkaille, joiden pelikäyttäytymisessä esiintyy mahdollisia peliongelmaa indikoivia piirteitä.
Markkinointiviestinnän sijaan asiakkaille tarjotaan tietoa
pelaamisen riskeistä ja Veikkauksen tarjoamista pelaamisen hallinnan työkaluista. VasA-malli on vakiintunut osa
Veikkauksen johtamisjärjestelmää ja mallin vaikutuksista
raportoidaan säännöllisesti yhtiön johdolle.
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Vastuullinen pelitarjonta
Veikkauksen tavoitteena on kehittää suomalaisia kiinnostava, monipuolinen pelivalikoima ja vastata muuttuviin
kulutustottumuksiin, jotta suomalaisten pelaaminen ohjautuisi kotimaiseen pelitarjontaan. Veikkauksen peleillä
halutaan tarjota haaveita ja jännitystä luotettavasti ja
vastuullisesti.

Olennaisuusnäkökohta:
Kiinnostava pelitarjonta

Tuotekehitysprosessissa tuoteideat ja -uudistukset arvioidaan eettisestä näkökulmasta Rahapelien Vastuullisuustyökalulla (RaVa). Asiakaslähtöisesti suunniteltu ja
vastuullisesti kehitetty pelivalikoima varmistaa sen, että
suomalaiset kokevat Veikkauksen pelit kiinnostaviksi myös
tulevaisuudessa. Pelejä kehitetään jatkuvasti asiakaspalautteen perusteella. Veikkauksella on aktiivisessa käytössä asiakasraati, joka antaa kehitysideoita niin nykyisiin
kuin uusiinkin peleihin.
Veikkauksella on arpajaislain mukaan lupa toimeenpanna
raha-arpajaisia sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelejä. Veikkaus on ryhmitellyt pelit pottipeleihin, päivittäispeleihin
ja urheilupeleihin. Arpajaislaki määrittää, että haitallisiksi
arvioiduista peleistä (käytetään termiä punaiset pelit) saa
antaa pelikohdeinformaatiota.
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Veikkauksen pelit
Pottipelit

Päivittäispelit

Urheilupelit

Lotto

Keno

Vakioveikkaus

Viking Lotto

Naapurit

Pitkäveto

Jokeri

Raaputusarvat

Tulosveto

Eurojackpot

eArvat

Moniveto

eBingo

Voittajavedot

Syke

Live-veto

Pore
Punaisella rajattuja pelejä Veikkaus ei saa markkinoida,
niistä voi jakaa pelikohdeinformaatiota.

Eettinen arviointi pelien tuotekehityksessä
Eettinen arviointi on osa tuotekehitysprosessia. Uusia
tuotteita ja palveluita arvioidaan vastuullisuusnäkökulmasta jo idean syntyvaiheessa sekä idean jalostuessa
valmiiksi pelituotteeksi. Rahapelien eettinen arviointi
toteutetaan Veikkauksen ja Raha-automaattiyhdistyksen
yhteistyössä kehittämällä Rahapelien Vastuullisuustyökalulla (RaVa), jolla tarkastellaan uudistuksia mahdollisen
peliriippuvuuden näkökulmasta.

Kiinnostava pelitarjonta
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Vastuullisuustyökalussa on yhdeksän osiota, joilla mitataan
mahdollisia peli-ideaan liittyviä peliriippuvuutta ruokkivia
piirteitä. Kussakin osiossa on useita tarkentavia kysymyksiä, joiden avulla tarkastellaan pelin houkuttelevuutta
mahdollisimman moniulotteisesti. Tulosten perusteella voidaan esittää muutoksia tai huomioita peli-ideaan liittyen.
Pelaamiselle voidaan esimerkiksi ehdottaa mahdollisia
rajoituksia joko itse peliin tai sen markkinointiin.

Veikkaus.fi:stä esteetön
Vuonna 2015 kiinnitettiin erityistä huomiota verkkopalvelu veikkaus.fi:n esteettömyyteen ja toimivuuteen myös
heikkonäköisille ja näkövammaisille. Sivusto uudistettiin
toimimaan ruudunlukijaa käyttäville asiakkaille sekä käytettäväksi näppäinkomennoilla. Samalla luotiin esteettömän
suunnittelun periaatteet, jotka huomioidaan jatkossa aina
palvelun kehittämisessä ja uudistuksissa.

Rahapelien Vastuullisuustyökalun (RaVa) osiot
• pelaamisen elementit
• taloudellisen tappion riski
• voitto- ja panosrakenne
• taidon, tiedon, sattuman ja sääntöjen rooli
• pelin ja sen ympäristön houkuttelevuus
• lisähoukutukset
• sosiaaliset piirteet
• saatavuus
• markkinointi

Katso:
Näin vastuullisuus huomioidaan
Veikkauksen pelien suunnittelussa

Eettisten arvioiden (RaVa)
määrä tuotekehitysprosessissa

2015

2014

2013

42

33

23
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Olennaisuusnäkökohta:
Pelihaittojen ennaltaehkäisy
ja rikollisuuden torjunta

Veikkauksen tehtävä on järjestää rahapelejä tavalla,
joka ennaltaehkäisee rahapelaamiseen liittyviä haittoja
sekä torjuu vilppiä ja rikollisuutta rahapelitoiminnassa.
Veikkauksen pelien säännöissä olevat pelirajoitukset sekä
yhtiön tarjoamat vapaaehtoiset pelaamisen hallinnan
keinot ovat tärkeässä roolissa haittojen ehkäisytyössä.
Myyntipaikkojen ikärajaviestintää ja -osaamista
vahvistettiin
Rahapelaamisen 18 vuoden ikäraja on kirjattu arpajaislakiin. Alkuvuodesta 2015 Veikkaus päivitti ikärajatunnuksen
18+ Pelaa vastuullisesti -viestiksi. Uusi ikärajatunnus
jaettiin kaikki myyntipaikkoihin. Pelaamisen ikärajan toteutuminen on yksi tärkeä keino pelihaittojen ehkäisemisessä. Tutkimukset osoittavat, että mitä varhaisemmin
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rahapelaaminen on aloitettu, sitä suurempi on riski hallitsemattomaan pelaamiseen.
Veikkauksen tehtävä on kouluttaa, tiedottaa ja huolehtia,
että kaikki pelimyyjät osaavat toimia tilanteissa, joissa alaikäinen yrittää ostaa rahapelin. Pelimyyjät on ohjeistettu
kysymään henkilöllisyyspaperit, mikäli asiakas näyttää
alle 23-vuotiaalta. Tässä on kyseessä ns. suojaikä, sillä
nuoren iän arvioiminen on haastavaa.
Veikkaus panosti vuonna 2015 erityisesti sosiaalisessa mediassa vastuullisuuteen liittyvään viestintään kertomalla
rahapelaamisen riskeistä ja yhtiön tarjoamista pelaamisen
hallinnan välineistä. Myös peliongelmaisia, heidän läheisiään tai ammatissaan peliongelmaisia kohtaavia auttava

Pelihaittojen ennaltaehkäisy ja rikollisuuden torjunta
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Peluuri-palvelu nostettiin vahvasti viestinnässä. Yhtiö
kampanjoi näkyvästi verkkomedioissa ja sosiaalisen median kanavissa peli-ilon säilyttämistä korostavalla teemalla
”Veikkauksen kanssa pelaat vastuullisesti”.
Myyntipaikkojen ikärajanäkyvyyttä päivitettiin uuden
ikärajaviestin mukaisesti. Samoin myyntipaikkoihin toimitettiin päivitetty vastuullisen pelaamisen opas asiakkaille.
Pelimyyjien vastuullisuusosaamiseen panostettiin tuottamalla uusia koulutusvideoita. Digitaalisissa kanavissa
pelaaville asiakkaille pelaamisen hallintaan tarkoitettu
osio uudistettiin otsikon Pelaa vastuullisesti alle.
Katso:
Veikkauksen vastuullisen pelaamisen
kampanjavideot Isoäiti ja Pyöräkauppa

Vastuullista rahapelaamista
edistävät toimet
Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta
(arpajaislaki)
Veikkaus-kortin voivat tilata ainoastaan 18
vuotta täyttäneet henkilöt
Kaikkien asiakkaaksi rekisteröityvien henkilötiedot
tarkastetaan väestötietojärjestelmästä
(arpajaislaki, rahanpesulaki)
Asiakkaat voivat rekisteröidä vain yhden pelitilin
(pelisäännöissä)
Pelejä ei myydä velaksi (arpajaislaki)
Rahansiirto pelitilille yöaikaan (klo 00−06) ei ole
mahdollista (pelisäännöissä)
Pelirajoitukset ja pelinestot
eArpojen pelaamisrajoitus 100 euroa/vrk
(voitoilla ei merkitystä)
eBingon pelaamisrajoitus 100 euroa/vrk
(voitoilla ei merkitystä)
Sykkeen pelaamisrajoitus 100 euroa/vrk
(voitoilla ei merkitystä)
Poreen pelaamisrajoitus 100 euroa/vrk
(voitoilla ei merkitystä)
Live-vedon maksimikertapanos on 50 euroa/peli ja
pelaamisrajoitus 600 euroa/vrk
(voitoilla ei merkitystä)*
− Live-vedossa asiakas voi katkaista pelaamisensa
heti pelinesto-painikkeella. Esto on voimassa
seuraavan vuorokauden loppuun. **
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Asiakas voi sulkea pelitilin määräajaksi (pelitilin
kautta ei voi pelata eikä siirtää rahaa)
− seuraavan vuorokauden loppuun
− viikoksi
− kuukaudeksi
− vuodeksi
Asiakas voi asettaa itselleen valitsemansa euromääräisen pelirajoituksen
− vuorokaudeksi
− viikoksi ja/tai
− kuukaudeksi
* Live-vedon päiväkohtaista pelirajoitusta nostettiin 300 eurosta 600
euroon marraskuussa 2015. Tällä toimenpiteellä halutaan kanavoida
Live-pelaamista lailliseen tarjontaan.
** Live-vetoon toteutettiin pelinestopainike marraskuussa 2015.

Veikkauksen pelitilin yläraja 3000 euroa poistettiin marraskuussa 2015. Samalla poistui 3000 euron päiväkohtainen
pelirajoitus, sillä vastaavia rajoja ei ole myyntipaikkapelaamisessa.
Muita pelaamisen hallinnan keinoja
Pelitilin yhteenveto, jossa on listattu kuukauden
pelatut pelit, häviöt, voitot ja palautusprosentit
Pelitapatesti, jolla pelaaja voi testata omaa pelikäyttäytymistään
Pelaamisen hallinnan sivusto osoitteessa
veikkaus.fi/pelaavastuullisesti

Pelihaittojen ennaltaehkäisy ja rikollisuuden torjunta
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Peluurin tarjoamia palveluja ovat auttava puhelin,
nettineuvonta, chat-palvelu, tekstiviestipalvelut, keskustelufoorumit sekä verkossa Peli poikki -itsehoito-ohjelma. Palvelut ovat valtakunnallisia ja käyttäjille
maksuttomia.
Lue lisää: Peluuri

Peluurin peliongelmapuheluiden
määrä

2015

2014

2013

1 263

1 187

1 301

Kansallinen väestökysely
rahapelaamisesta ja peliongelmista

määrin esiin ongelmallisesti pelaavien tilastoinnissa.
Tutkimuksen mukaan rahapeliongelma on vähäisintä
Veikkauksen lottopelien pelaajilla.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi joulukuussa 2015 joka
neljäs vuosi toteutettavan suomalaisten rahapelaamista
käsittelevän väestökyselyn. Tehdyn tutkimuksen mukaan
suomalaisista 3,3 % (124 000 henkilöä) arvioidaan kärsivän
eriasteisista peliongelmista. Vastaava osuus vuonna 2011
oli 2,7 %. Kaikkiaan peliongelmista kärsivien määrässä on
0,6 prosenttiyksikköä kasvua neljän vuoden takaiseen
tutkimukseen.
Naisista rahapelejä oli pelannut vuoden 2015 tutkimuksessa 75 % ja miehistä 85 %. Rahapeliongelma on yleisin
18−34-vuotiailla. Naisten rahapeliongelmat ovat lisääntyneet 1,1 prosentista 2,4 prosenttiin. Tästä huolimatta rahapeliongelmat olivat yleisempiä miehillä kuin naisilla (miehet
4,2 %, naiset 2,4 %). Riskitason pelaajia on tutkimuksen
mukaan 15 % suomalaisista (2011: 13,3 %). Riskitason
pelaamisella tarkoitetaan runsasta rahapelaamista, joka ei
aiheuta merkittäviä haittoja, mutta edeltää usein rahapeliongelman kehittymistä. Alaikäisten rahapelaaminen oli
tutkimuksen mukaan vähentynyt. Väestön rahapelaamista
koskevat asenteet olivat muuttuneet myönteisempään
suuntaan vuosien 2011 ja 2015 välillä.
Tutkimuksen mukaan Veikkauksen pelit eivät ole kärkipäässä, kun rahapeliongelman yleisyyttä tarkastellaan
rahapelityypeittäin. Kuitenkin Veikkauksen nopeat päivittäiset arvontapelit sekä vedonlyöntipelit nousevat jossain

* Lisätietoa yhdistymisestä s. 34 Tulevaisuuden näkymät
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Kotimaiset rahapeliyhteisöt esittivät yhteisen huolensa
rahapeliongelmien kasvusta. Veikkauksen, RAY:n ja
Fintoton tehtävänä on ohjata rahapelaamista turvalliseen ja tarkasti valvottuun kotimaiseen tarjontaan.
Peliyhteisöjen yhdistymisprosessin* yksi tärkeä tavoite
on tehostaa pelihaittojen ennaltaehkäisyä.
Rahapeliongelmien yleisyys vuonna 2015
(15–74-v.)

20,0 %

Ei pelaa

61,7 %

Hallittu pelaaminen

15,0 %

Riskipelaaminen

2,0 %

Ongelmapelaaminen

1,3 %

Todennäköinen
rahapeliriippuvuus

Lähde: Suomalaisten rahapelaaminen 2015 / THL

Peluuri-palvelu
Veikkaus rahoittaa yhdessä muiden suomalaisten
peliyhteisöjen kanssa Peluuri-palvelukokonaisuutta.
Vuodesta 2004 toimineen Peluurin tehtävä on auttaa
peliongelmaisia, heidän läheisiään sekä ammatissaan
peliongelmaisia kohtaavia.
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Monipuolista yhteistyötä vilpin ja rikollisuuden
torjumiseksi

Kansainvälistä tiedonvaihtoa peliyhtiöiden ja
urheilujärjestöjen kanssa

Rahapelaamiseen on aina liittynyt riskejä, vaikka valvonta
on hyvin kattavaa ja moniulotteista. Täysin aukotonta
tapaa estää rikollisia pyrkimyksiä ei rahapelialallakaan ole
olemassa. Veikkaus on ottanut huomioon riskit niin omassa
toiminnassaan kuin yhtiön ja yhteistyökumppaneiden välisessä toiminnassa. Yhtiö on lisäksi ollut aktiivisesti edistämässä toimenpiteitä vilpin ja rikollisuuden torjumiseksi.

Veikkaus on ollut aktiivisesti mukana European Lotteries
Monitoring System (ELMS) -toiminnassa. ELMS mahdollistaa seurannan ja tiedonvaihdon eurooppalaisten urheiluvedonlyöntiä harjoittavien kansallisten rahapeliyhtiöiden
välillä. Kesäkuussa 2015 ELMS-toiminta laajentui Euroopan
ulkopuolelle ja jatkui nimellä Global Lottery Monitoring
System (GLMS). GLMS:n myötä jäsenyhtiöt saavat aikaisempien epäilyttäviin markkinaliikkeisiin liittyvien pre-match
-hälytysten lisäksi tapahtuma-aikaisen live-vedonlyönnin
hälytyksiä.

Kansallinen yhteistyö lajiliittojen kanssa
Veikkauksessa pelipanosten jakautumista seurataan tarkoin ja myös pelikohteina olevia urheilutapahtumia seurataan mahdollisten poikkeavuuksien havaitsemiseksi.
Veikkauksen omat seuranta- ja valvontajärjestelmät hälyttävät, jos esimerkiksi pelimyynnissä tapahtuu huomattavia
poikkeamia normaalista tai syntyy epäilys kotimaisten
otteluiden manipuloinnista.
Veikkauksen asiakkaat voivat pelata yhtiön pelejä turvallisesti, sillä yhtiö käyttää toiminnassaan useita seuranta- ja
valvontajärjestelmiä. Veikkauksen vilpinehkäisymalli on
ollut käytössä jo vuodesta 2007 ensin jalkapallossa, ja
sen käyttöä on sittemmin laajennettu myös muihin lajeihin. Vilpinehkäisymallissa määritellään tavat tunnistaa ja
ehkäistä vilppiä. Veikkaus on sopinut urheilun lajiliittojen
kanssa joukkueiden pelaajien pelaamisrajoituksista omiin
otteluihinsa.

Urheilulle eettinen neuvottelukunta
Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan vuosiksi 2015−2018.
Neuvottelukunnan tärkeimpiä tehtäviä ovat urheilun eettisyyden vahvistaminen ja kansainvälisten sopimusten
täyttäminen kattavalla kansallisella ja kansainvälisellä
yhteistyöllä. Neuvottelukunta toimii mm. kansallisena
yhteistyö- ja koordinaatioelimenä urheilujärjestöjen, julkisen vallan ja rahapelisektorin kesken urheilukilpailujen manipuloinnin estämistä koskevissa kysymyksissä.
Veikkauksella on edustus neuvottelukunnassa.

Kansainvälisessä jalkapallovedonlyönnissä rahapeliyhtiöt
informoivat toisiaan ja jalkapalloliittoja, jos ne huomaavat
poikkeuksellista pelikäyttäytymistä Euroopan jalkapalloliiton UEFA:n ja Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFA:n
valvonnan piiriin kuuluvissa jalkapallo-otteluissa. UEFA:n
Betting Fraud Detection System ja FIFA:n Early Warning
System ovat toimintaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa
ja minimoida urheilussa mahdollisesti esiintyvää vilppiä
sekä rikollista toimintaa. Mikäli epäselvyyksiä ilmenee,
niistä ilmoitetaan toimivaltaiselle poliisiviranomaiselle,
joka tutkii rikosepäilyt.
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Teemme iloa yhdessä
Veikkauksen strategian toteutuminen varmistetaan johtamisen ja esimiestyön kulmakivillä, jotka uudistettiin
vuonna 2015. Veikkauksen tahtotilana on olla edelläkävijä,
mikä edellyttää keskittymistä olennaiseen, uudistumaan
innostamista ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Veikkauksessa kannustetaan erinomaiseen suoriutumiseen sekä
jatkuvaan uudistumiseen ja kehittymiseen. Tämän mahdollistavat monipuolinen valmennustarjonta, hyvä työilmapiiri
ja työhyvinvoinnista huolehtiminen. Strategian mukainen
tekeminen ja oikea suunta varmistetaan säännöllisillä
tavoite- ja kehityskeskusteluilla.
Olennaisuusnäkökohta:
Kilpailukykyinen osaaminen

Henkilöstön kehittämisen painopisteitä ovat digitaalisen
ja ketterän toimintakulttuurin vahvistaminen ja sähköi-

sen liiketoiminnan osaamisen kehittäminen. Henkilöstön
osaamisen kehittämisen tukena sekä strategisen valmennustarjonnan pohjana ovat osaamisprofiilit, jotka auttavat
tunnistamaan kehittymissuunnitelmaan vuosittain kirjattavia tavoitteita. Strategiaan pohjautuvia ydinosaamisia
ovat muun muassa data-analytiikka ja asiakasymmärrys,
ICT-osaaminen, tietosuoja ja tietoturva sekä vastuullinen
rahapelaaminen.
Ketterä toimintakulttuuri tarkoittaa myös organisaation
jatkuvaa muokkaantumista kehittyvien tarpeiden mukaiseksi. Kertomusvuonna uudistettiin asiamiesmyynnin ja asiakkuuden organisaatioita ja siirrettiin aiemmin
ulkopuolelta ostettua asiantuntemusta ja palveluita

Veikkauksen johtamisen ja esimiestyön kulmakivet

Tahto olla edelläkävijä!

Keskitymme
olennaiseen.
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Innostamme
uudistumaan.

Hyvällä fiiliksellä
- yhdessä!
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Motivaatiota mitataan säännöllisesti
Henkilöstön innostumista ja sitoutumista mitataan neljä
kertaa vuodessa motivaatioindeksillä. Motivaatioindeksillä
selvitetään henkilöstön työssä innostumista, motivaatiota
ponnistella yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja halukkuutta suositella Veikkausta työnantajana. Motivaatioindeksin tulokset toimivat henkilöstön ja Veikkaus-kulttuurin
kehittämisen lähtökohtana.
Henkilöstötutkimus tehdään Veikkauksessa vuosittain.
Vuoden 2015 tutkimuksen tulokset sijoittuivat kokonaisuutena merkitsevästi yleisen normitason yläpuolelle, kun
tulosten vertailukohteena oli Suomen asiantuntijanormi
2015. Veikkaus saavutti henkilöstötutkimuksensa perusteella korkeimman AAA-luokituksen, jonka saavuttaa
vuosittain vain noin 6 % kaikista Corporate Spiritin henkilöstötutkimuksen toteuttaneista yrityksistä.
Kaikki henkilöstötutkimuksen indeksit olivat normitasoa
merkittävästi korkeammat, etenkin omistautumista kuvaava engagement-indeksi. Myös kokemus työhyvinvoinnista,
työnantajakuva, yritystasoinen johtamiskulttuuri, omaan
työhön liittyvät työskentelyedellytykset sekä yksiköiden
tehokkuus ja joustavuus olivat selkeimmin normin yläpuolella. Yhtiön eri yksiköiden välillä esiintyi jonkin verran
tyytyväisyyseroja.

Vastuullisuuskoulutus yksi strategisen valmennuksen
osa-alueista
Vastuullisen rahapelaamisen osaaminen on yksi strategisista
osaamisprofiileista, joiden perusteella suunnitellaan ja
kohdennetaan Veikkauksen valmennustarjontaa.
Vuoden aikana julkaistiin Vastuuverkko-koulutusohjelma,
jonka suorittamista seurattiin seurantakeskusteluissa.
Vastuuverkko on jatkossa osa uusien työntekijöiden
perehdytystä.
Vuoden aikana järjestettiin myös vastuullisen rahapelaamisen koulutuksia, joissa käsiteltiin esimerkiksi
vastuullinen asiakkuus (VasA) -mallia, rahapeliriippuvuuden
tutkimusta ja hoitoa sekä peliongelmaisen kohtaamista.
Tilaisuuksilla haluttiin syventää veikkauslaisten
vastuullisuusymmärrystä ja osaamista pelihaitoista, niiden
synnystä sekä hoidosta.
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Veikkauksen omaan toimintaan. Tämän myötä
Veikkauksessa on rekrytoitu ja rekrytoidaan kymmeniä
osaajia kehittämään digitaalisia palveluita ja asiakkuus- ja
palvelujärjestelmiä sekä parantamaan asiakaskokemusta.

Veikkaus osallistaa henkilöstöään kehityshankkeisiin.
Vuonna 2015 veikkauslaisista koottu Talent-ryhmä kehitti
digitaalisen edelläkävijyyden toimintatapoja, joita otetaan
käyttöön vuoden 2016 aikana. Talent-ohjelman tavoitteena
on kannustaa huippusuorituksiin ja varmistaa strateginen
edelläkävijyys.
Vuonna 2015 päivitettiin Veikkauksen henkilökunnan omaa
rahapelaamista koskevat ohjeet. Ohjeiden tarkoituksena
on selventää Veikkauksen henkilökunnan pelaamiseen
liittyviä toimintatapoja, ehkäistä väärinkäytöksiä sekä
pienentää Veikkaukseen kohdistuvaa maineriskiä.
Työhyvinvointi
Veikkaus panostaa henkilöstön hyvinvointiin monin tavoin.
Henkilöstön jaksamista tuetaan muun muassa kattavan
työterveyshuollon, työsuojelun ja TYKY-toiminnan avulla.
Työhyvinvointia edistetään myös varhaisen puuttumisen
mallilla.
Vuonna 2016 valmisteltava peliyhteisöjen integraatio
paitsi työllistää myös mietityttää henkilöstöä. Henkilöstön
jaksamiseen ja työmotivaatioon muutoksen keskellä
kiinnitetään erityistä huomiota erillisen muutosohjelman
avulla. Muutosohjelman tavoitteena on tukea esimiehiä
ja henkilöstöä muutosvalmiudessa ja -kyvykkyydessä.
Muutoksen vaiheista viestitään säännöllisesti
henkilöstöinfoissa ja intranetissä. Muutokseen tarjotaan
myös valmennusta.

Corporate Spirit myönsi Veikkaukselle Suomen innostavimmat
työpaikat 2016 -tunnustuksen
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Palkitseminen
Veikkauksen palkitsemisjärjestelmä koskee koko
henkilökuntaa, ja sen eri muodot on vahvasti kytketty
yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.
Veikkauksen palkka- ja palkitsemisjärjestelmä
koostuu neljästä osasta: tehtäväkohtainen palkanosa,
henkilökohtainen palkanosa, erityispalkkio ja tulospalkkio. Tehtäväkohtainen palkanosa perustuu HAYvaativuusluokituksen mukaiseen taulukkopalkkaan.
Henkilökohtaiseen palkanosaan vaikuttavat työntekijän
pätevyys ja työsuoritus ja esimiehillä lisäksi esimiestyössä
onnistuminen. Pätevyyden ja työsuorituksen arvioinnissa
otetaan huomioon työnhallinta, tuloksellisuus, tapa toimia,
uudistuminen ja vuorovaikutus.
Erityispalkkio voidaan myöntää yksittäisestä hyvästä
suorituksesta. Veikkauksessa jaetaan myös tunnustuksia
hyvistä suorituksista. Muita tunnustuksia ovat esimerkiksi
pitkään palvelleiden ja merkkipäiviä viettävien muistaminen.

laaja käsite, jossa yksilön kunnioitus on keskeisellä sijalla.
Ketään ei aseteta eriarvoiseen asemaan sukupuolen, iän,
uskonnon, rodun tai poliittisen näkemyksen perusteella.
Henkilöstöä kohdellaan tasapuolisesti noudattamalla tasaarvolakia, tasa-arvosuunnitelmaa ja toimintaohjeita.
Henkilöstön tasa-arvoisessa kohtelussa keskeistä on, että
henkilön osaaminen ratkaisee sekä tehtäviin sijoittumisen
että palkkauksen. Rekrytoinneissa valitaan osaamiseltaan
paras hakija, jolta edellytetään myös sopivuutta
Veikkaus-kulttuuriin. Pätevyydeltään ja sopivuudeltaan
tasaveroisista hakijoista tulee valita vähemmistösukupuolta
edustava hakija. Saman vaativuustason tehtävistä tulee
maksaa sama tehtäväkohtainen palkka sukupuolesta
riippumatta. Palkkaus määritellään tehtäväkohtaisen
HAY-vaativuusluokituksen sekä henkilökohtaisen
työsuorituksen mukaan.

Tulospalkkiojärjestelmä on kytketty yhtiön strategisten
tavoitteiden saavuttamiseen. Pelitoiminnan vastuullisuuden
kehittäminen on kaikille yhteinen tulospalkkiomittari.

Tasa-arvosuunnitelman toteutumista arvioidaan
säännöllisesti muun muassa tarkkailemalla henkilöstön
sukupuolijakauman kehittymistä, palkkaeroja ja naisten
määrää johto- ja esimiestehtävissä. Tasa-arvoisen ja
yhdenvertaisen toimintakulttuurin merkitystä käsitellään
esimiesperehdytyksessä sekä esimiehille järjestettävissä
tilaisuuksissa.

Yhdenvertainen toimintakulttuuri
Veikkauksen tasa-arvosuunnitelma päivitettiin vuonna
2015. Henkilöstötutkimuksen (2015) mukaan tasaarvon toteutumisessa Veikkauksessa ei koeta yleisesti
erityisiä haasteita, joskin tuloksissa on yksikkökohtaisia
eroja. Veikkauksessa tasa-arvo ja tasapuolinen kohtelu on

Yhteistoiminta
Veikkauksen työehtosopimus on yrityskohtainen ja
se hyväksytään liittotasolla. Lisäksi on mahdollisuus
paikalliseen sopimiseen. Veikkauksen työehtosopimus
on voimassa 30.11.2016 asti. Työehtosopimus koskee
koko henkilöstöä johtajia lukuun ottamatta.
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Työnantajan ja työntekijän välistä vuoropuhelua käydään
säännöllisesti kokoontuvissa työsuojelutoimikunnassa ja
YT-neuvottelukunnassa. Vuoden aikana YT-neuvottelukunnassa on käsitelty muun muassa ulkoisen työvoiman
käyttöä ja organisaatiomuutoksia. Kaikissa organisaatioon
ja henkilöstöön liittyvissä muutostilanteissa Veikkaus
noudattaa yhteistoimintalainsäädäntöä.
Vuonna 2015 käytiin YT-neuvottelut tuotannon tuen työn
järjestämisestä vastaamaan muuttuneeseen tarpeeseen
pelijärjestelmien kehittämisessä. Neuvotteluissa ei
neuvoteltu irtisanomisista vaan muuttuneiden tarpeiden
vaikutuksesta työsuhteiden ehtoihin kuten työaikoihin
sekä toimenkuvista.
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Henkilöstön tunnusluvut
Tunnusluku

muutos

2015

2014

2013 Huom!

Henkilöstö
Henkilöstön määrä 31.12., lkm

ylös

350

332

333

Henkilöstö keskimäärin

ylös

348

333

332

Vakituiset %

alas

94

95

95

Määräaikaiset %

ylös

6

5

5

Kokoaikaiset %

alas

87

88

89

Osa-aikaiset %

ylös

13

12

11

Naisia henkilöstöstä %

alas

49

51

52

Miehiä henkilöstöstä %

ylös

51

49

48

sama

17

17

14

Naisten osuus esimiehistä %

ylös

43

41

45

alle 30-vuotiaita %

ylös

7

4

6

30−49-vuotiaita %

alas

67

72

72

yli 50-vuotiaita %

ylös

26

24

22

Ylin johto

sama

6

6

7

Esimiehet

ylös

45

43

46

Asiantuntijat/työntekijät

ylös

299

283

280

Henkilöstön keski-ikä

ylös

43,2

43,1

42,8

Keskimääräinen kuukausipalkka, euroa

ylös

4 281

4 192

4 104

Tulospalkkio, johto, euroa

ylös

283 747,97

259 762,37

131 312,74

Tulospalkkio, muu henkilöstö, euroa

Naisten osuus johdosta (johtoryhmä) %

Henkilöstölukuihin ei sisälly kesätyöntekijät ja harjoittelijat.
Keikkatyöntekijät mukana luvuissa 1.1.2015 alkaen.

Henkilöstön määrä jaoteltuna toiminnan luonteen ja laajuuden mukaan

ylös

1 315 775,06

1 188 658,27

673 872,49

Työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden
osuus %

sama

96

96

96

Veikkauksen henkiöstö ry:hyn kuuluvien työntekijöiden osuus %

alas

40,0

43,1

42,3
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Ei sisällä tulospalkkioita eikä johtoryhmään ja johtajasopimuksien piiriin
kuuluvien palkkoja ja tulospalkkioita.
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Tunnusluku

muutos

2015

2014

2013 Huom!

Tulleet, lkm

ylös

35

20

33

Lähteneet, lkm

ylös

24

21

20

Tulovaihtuvuus %

ylös

10

6

9,9

Lähtövaihtuvuus %

ylös

6,9

6,3

6,0

sama

11,8

11,8

11,7

ylös

8,43

6,17

7,96

Henkilöstön vaihtuvuus

Keskimääräinen työsuhteen kesto, vuotta
Keskimääräinen vaihtuvuus
Työterveys
Työtapaturmat, kpl
Sairauspoissaoloprosentti

ylös

3

1

sama

2,7

2,7

1 Vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneet tapaturmat.

ylös

1,39

1,29

1,74 Koulutus ja kehityskeskustelut kattavat myös keikkatyöntekijät.

sama

100

100

100

3,35 Työterveyspalvelujen käyttäjiin kuuluvat myös tilapäiset
keikkatyöntekijät ja kesätyöntekijät.

Koulutus
Koulutuspäiviä / hlö
Säännöllisten kehityskeskustelujen piiriin kuuluvan
henkilöstön osuus %
Henkilöstön koulutustausta %
Perusaste

alas

8,6

8,8

9,6

Keskiaste

ylös

21,4

20,4

20,7

Alin korkea-aste

alas

17,1

17,7

18,0

Alempi korkeakouluaste

ylös

24,6

23,9

24,1

Ylempi korkeakouluaste

alas

28

28,9

27,3

sama

0,3

0,3

0,3

4,24

4,25

Ei tiedossa
Motivaatioindeksi (1−5), keskiarvo
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Motivaatioindeksi mitattu vuodesta 2014 lähtien.
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Olennaisuusnäkökohta:
Ympäristövaikutusten minimoiminen

Toimimme ympäristöä kunnioittaen
Veikkaus huomioi toiminnassaan myös ympäristövaikutukset.
Veikkauksen merkittävimmät ympäristövaikutukset
tulevat pelitoiminnan sähkönkulutuksesta. Veikkauksen
ympäristöohjelma vuosille 2015−2017 pitää sisällään
kolme päätasoa: kokonaisenergiankulutuksen
vähentämisen, energiatehokkaiden ratkaisujen edistämisen
kiinteistössä ja ICT-valinnoissa ja ympäristötietoisuuteen
kannustamisen. Päätavoitteena on Veikkauksen kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen 15 prosentilla vuoden
2014 tasosta 2017 loppuun mennessä.
Veikkauksen kokonaisenergiankulutus sisältää Veikkauksen
toimitilojen energiankulutuksen sekä myyntipaikkojen
veikkauspäätteiden ja reitittimien, valomainosten
ja digitaalisten mainosten energiankulutuksen.
Veikkauksella on Vantaalla sijaitsevan pääkonttorin
lisäksi myyntikonttorit Tampereella, Vaasassa, Turussa,
Kuopiossa ja Oulussa. Veikkaus omistaa kokous- ja
Ympäristövaikutusten minimoiminen
Kokonaisenergiankulutus MWh

edustuskäyttöön tarkoitetut tilat Helsingin keskustassa
ja Vierumäellä sekä henkilökunnan virkistyskäyttöön
tarkoitetut alueet Kirkkonummella ja Saariselällä. Valtaosa
kiinteistöjen energiankulutuksesta ja jätteistä syntyy
Vantaan pääkonttorissa. Vantaan pääkonttori ja Tampereen
aluekonttori ovat WWF:n Green Office -toimistoja.
Tampereen aluekonttori läpäisi Green Office -tarkastuksen
toistamiseen keväällä 2015.
Vuonna 2015 Veikkauksen toimitilojen energiankulutus
laski merkittävästi taloteknisten muutosten, kuten
lämmön talteenoton ja ilmanvaihtojärjestelmän uusimisen sekä konehuoneen uudistusten takia. Vuonna
2015 tehtiin myös energiatehokkuuslain mukainen
energiakatselmus sekä pääkonttorin kohdekatselmus, jossa
esitettyjä kehitystoimenpiteitä edistetään 2016. Ilmanvaihtojärjestelmän uusimistyö jatkuu vuonna 2016.
Pääkonttorissa on käytössä vihreä sähkö ja vuoden
2015

2014

11 900

12 000**

- 0,9 %

− Veikkauksen toimitilojen osuus

7 300

8 000

- 8,8 %

− myyntipaikkojen osuus*

4 600

4 000**

+15 %

* Myyntipaikkojen energiankulutus perustuu laitetoimittajien ilmoittamiin kulutuslukuihin ja arvioon siitä, että laitteet ovat käytössä 12 tuntia
vuorokaudessa.
** Myyntipaikkojen kokonaisenergiankulutuksen laskenta tarkistettiin 2015, joten kokonaisenergiankulutus muuttui vuonna 2014 raportoidusta. Nyt raportoitu tarkistetun laskennan mukainen luku.
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2016 alusta myös hiilidioksidipäästötön uusiolämpö.
Pääkonttorin jätteistä 99,8 prosenttia menee
hyötykäyttöön*, eli jätteet pystytään hyödyntämään
materiaalina tai energiana. Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa Veikkaus on sitoutunut tehostamaan pääkonttorissa muuhun kuin tuotantoon kuluvan
energian käyttöä vuoteen 2016 mennessä 9 prosenttia
vuoden 2005 tasosta.
Myyntipaikkojen energiankulutus nousi myyntipaikkojen
lisäämisen sekä myyntipaikkojen digitalisoimisen
takia, sillä laitekanta kasvoi. Myyntipaikkojen osalta
kokonaisenergiankulutuksen kääntyminen laskuun
edellyttää asiamiesmyynnin laitekannan uusimista.
Laitekannan uusiminen on osa asiamiesmyynnin
uudistamisen selvitystyötä, joka käynnistettiin vuonna
2015. Veikkauksella on 3 892 myyntipaikkaa.
Veikkauksessa toimii Ekotiimi, jonka tehtävänä on edistää
ympäristötietoisuutta. Vuonna 2015 Veikkaus osallistui
WWF:n Earth Houriin ja Motivan Energiansäästöviikolle,
jolloin Ekotiimi kampanjoi fiksun liikkumisen ja kuluttamisen
puolesta.

* Raportoituun jätemäärään ei sisälly biojäte.
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Veikkauksen tapa toimia on kuvattu 7 vastuullisuuden periaatteella, jotka kuvaavat Veikkauksen vastuullisuutta eri näkökohdista. Veikkauksen asiakaslupaus Iloa elämään lunastetaan toimimalla yhteisesti sovittujen
vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti. Periaatteet koottiin vuonna 2013 henkilöstökyselyn, workshopien ja keskusteluiden perusteella, ja jokaisella veikkauslaisella oli mahdollisuus kertoa oma näkemyksensä Veikkauksen
vastuullisuuden edistämiseksi.
Vastuullisuus on osa kaikkia keskeisiä Veikkauksen prosesseja.
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Vastuullisuuden 7 oikein
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Suomalaisen rahapelijärjestelmän
kehittäminen
Valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti syyskuussa 2015, että kotimaiset
rahapeliyhteisöt Veikkaus, Raha-automaattiyhdistys
ja Fintoto, yhdistetään yhdeksi uudeksi yhtiöksi.
Yhdistymishanke organisoidaan peliyhteisöjen,
viranomaisten ja edunsaajaryhmien yhteistyössä
laatiman yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti.
Marraskuussa yhdistymistä valmistelemaan perustettiin väliaikainen integrointiyhtiö FRV Oy. Myöhemmin yhdistymisen toisessa vaiheessa perustetaan valtion kokonaan omistama uusi rahapeliyhtiö.
Valtioneuvoston kanslian omistajanohjausosasto
vastaa yhdistymisen käytännön toteuttamisesta
yhteistyössä rahapeliyhteisöjen kanssa. Sisäministeriö koordinoi hanketta ja valmistelee tarvittavan
lainsäädännön. Hankkeen etenemistä seurataan
parlamentaarisesti.
Veikkaus pitää kotimaisten rahapeliyhteisöjen yhdistymistä järkevänä ja johdonmukaisena uudistuksena. Päätös luo selkeän pohjan varmistaa suomalaisen rahapelijärjestelmän tehokkuus ja kilpailukyky.
Tuleva rahapeliyhtiö saa edellytykset monipuoliseen peli- ja palveluvalikoimaan, ensiluokkaiseen
asiakaspalveluun sekä rahapelihaittojen tehokkaaseen ennaltaehkäisyyn. Tavoitteena on vahvistaa
suomalaista rahapelien yksioikeusjärjestelmää.
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Raportin sisältö ja rajaukset
Veikkauksen yhteiskuntavastuuraportti 2015 on ajanjaksolta
1.1.−31.12.2015. Raportti julkaistaan ensimmäistä kertaa
G4 peruslaajuus (Core) -raportointiohjeistuksen mukaisena.
Veikkauksella on erikseen julkaistu Vuosiraportti 2015,
mikä pitää sisällään hallituksen toimintakertomuksen,
tilinpäätöstiedot sekä corporate governance -katsauksen.
Molemmista raporteista on myös sekä ruotsin- että
englanninkielinen käännös, ja ne julkaistaan verkossa
pdf-muodoissa. Yhteiskuntavastuuraportti on tarkoitettu
Veikkauksen sidosryhmille.
Tässä raportissa esitellään yhtiön vastuullista toimintaa
Veikkauksen johdon hyväksymän olennaisuusarvioinnin
pohjalta. Tärkeimmiksi vastuullisuuden näkökohdiksi
määrittyi yhdeksän Veikkauksen kannalta olennaista
osa-aluetta sisältäen taloudellisen, sosiaalisen ja
ympäristövastuun.

Veikkaus on noudattanut kansainvälisiä Global
Reporting Initiativen (GRI) raportointisuosituksia
kaksitoista vuotta. Veikkaus noudattaa raportoinnissaan
valtioneuvoston listaamattomille valtionyhtiöille antamaa
raportointiohjeistusta olennaisuusperiaatteen mukaisesti
(Valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston
periaatepäätös 3.11.2011). Henkilöstölukujen laskennassa
sovelletaan kirjanpitolautakunnan yleisohjetta toimintakertomuksen laatimisesta.
Veronjalanjälki on raportoitu ensimmäistä kertaa vuonna
2014 (Valtioneuvoston kanslian 1.10.2014 valtion
enemmistöomisteisille yhtiöille antaman ohjeistuksen
mukaisesti).
Veikkauksen yhteiskuntavastuuraportti varmennetaan
ulkopuolisen riippumattoman tahon toimesta. Vuoden
2015 raportin on varmentanut Deloitte & Touche Oy.

Yhdeksän tärkeintä vastuullisuuden näkökohtaa ovat:
toiminnan läpinäkyvyys, tuotot yhteiskunnalle ja
edunsaajille, toiminnan kustannustehokkuus, pelaamisen
luotettavuus ja turvallisuus, vastuullinen toimintatapa,
vastuullinen pelitarjonta, pelihaittojen ehkäisy ja
rikollisuuden torjunta, kilpailukykyinen osaaminen ja
ympäristövaikutusten minimoiminen.
Näkökohtien valinnoissa huomioitiin syksyllä 2014
toteutettu laaja sidosryhmäkysely, Veikkauksen päivitetty
strategia sekä Veikkauksen vastuullisuuden 7 oikein
-periaatteet.

35

Raportin sisältö ja rajaukset

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2015

Riippumaton varmennusraportti
Veikkaus Oy:n johdolle
Olemme Veikkaus Oy:n (jäljempänä Veikkaus) johdon
pyynnöstä suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan
toimeksiannon, jonka kohteena ovat olleet Veikkauksen
yhteiskuntavastuun tunnusluvut raportointikaudelta
1.1.−31.12.2015, jotka on esitetty Yhteiskuntavastuuraportissa 2015 (jäljempänä ”Yhteiskuntavastuuraportointi”).

Johdon vastuu
Veikkauksen johto vastaa Yhteiskuntavastuuraportoinnin
laatimisesta raportointikriteeristön eli Veikkauksen
raportointiperiaatteiden ja Global Reporting Initiativen
laatiman yhteiskuntavastuun G4-raportointiohjeiston
(sovellustaso Core) mukaisesti. Tämä vastuu sisältää
Yhteiskuntavastuuraportoinnin valmistelun ja oikeellisuuden
kannalta oleellisten sisäisten kontrollien suunnittelun,
täytäntöönpanon sekä ylläpidon, jotka varmistavat sen, että
raportointi on vapaa olennaisista virhelausumista. Lisäksi
vastuuseen sisältyy asiaankuuluvan kriteeristön valinta
ja soveltaminen sekä olosuhteisiin nähden kohtuullisten
arvioiden tekeminen.

Varmentajan velvollisuudet
Meidän velvollisuutenamme on suorittamamme työn
perusteella esittää rajoitetun varmuuden antava johtopäätös
Veikkauksen Yhteiskuntavastuuraportoinnista. Tämä
varmennusraportti on laadittu toimeksiantomme ehtojen

mukaisesti. Vastaamme työstämme, varmennusraportista
ja esittämistämme johtopäätöksistä vain Veikkaukselle,
emme kolmansille osapuolille.
Olemme suorittaneet toimeksiannon kansainvälisen
varmennustoimeksiantostandardin (ISAE) 3000
(uudistettu) ”Muut varmennustoimeksiannot kuin menneitä
kausia koskevaan taloudelliseen informaatioon kohdistuva
tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus” mukaisesti. Tämä
edellyttää varmennustoimeksiannon suunnittelemista ja
suorittamista siten, että saadaan rajoitettu varmuus siitä,
ettei tietoomme ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen
olettaa, ettei Yhteiskuntavastuuraportointi olisi kaikilta
olennaisilta osin laadittu raportointikriteeristön mukaisesti.
Tehtävänämme ei ole ollut varmentaa tulevaisuuteen
liittyvää tietoa, kuten tavoitteita, odotuksia tai päämääriä,
ja näin ollen emme tee johtopäätöksiä näihin tietoihin
liittyen.
Rajoitetun varmuuden antava toimeksianto sisältää
toimenpiteitä evidenssin hankkimiseksi raportointiin
sisältyvistä tiedoista. Toimenpiteiden valinta
perustuu varmentajan harkintaan, mutta toimenpiteet
ovat rajoitetumpia kuin kohtuullisen varmuuden
antavassa toimeksiannossa. Toimenpiteet eivät sisällä
yksityiskohtaista lukujen tai prosessien ja sisäisten
kontrollien toiminnallisen tehokkuuden testaamista, minkä
vuoksi on mahdollista, että tietoomme ei tule kaikkia
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merkittäviä asioita, jotka tunnistettaisiin kohtuullisen
varmuuden toimeksiannossa.
Olemme suorittaneet toimeksiannossa muun muassa
seuraavat toimenpiteet:

•

•

•

•

Haastatelleet Veikkauksen ylimmän johdon edustajia
vahvistaaksemme ymmärrystämme Veikkauksen
yhteiskuntavastuun tavoitteista osana Veikkauksen
liiketoiminnan strategiaa ja toimintoja.
Käyneet läpi sisäistä ja ulkoista dokumentaatiota
selvittääksemme, missä laajuudessa nämä dokumentit
ja tiedot tukevat Yhteiskuntavastuuraportoinnissa
esitettyä informaatiota, ja arvioineet ovatko esitetyt
tiedot linjassa sen kanssa, mikä on kokonaisvaltainen
ymmärryksemme Veikkauksen yhteiskuntavastuun
tavoitteista ja johtamisesta.
Haastatelleet Yhteiskuntavastuuraportoinnin tietojen
keräämisestä ja raportoinnista vastaavia henkilöitä ja
käyneet läpi prosesseja ja järjestelmiä, joita käytetään
raportoitavien tietojen keräämisessä.
Suorittaneet analyyttisiä tarkastustoimenpiteitä ja
aineistotarkastusta sekä testanneet tietojen yhdistelyä
arvioidaksemme Yhteiskuntavastuuraportoinnin
oikeellisuutta.

Uskomme, että keräämämme evidenssi on riittävää ja
asianmukaista johtopäätöksen tekemiseksi.

Riippumaton varmennusraportti

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2015

Varmentajan riippumattomuus ja pätevyys
Olemme noudattaneet Deloitten riippumattomuussääntöjä
ja muita eettisiä vaatimuksia, jotka pitävät sisällään, ja
osin ylittävät, IESBA:n (the International Ethics Standards
Board for Accountants) antamien eettisten sääntöjen
vaatimukset. Varmennustyöryhmämme koostuu kokeneista
yhteiskuntavastuuraportoinnin ja varmentamisen
asiantuntijoista, joilla on vaadittava osaaminen ja
ammatilliset pätevyydet varmennuksen suorittamiseen.

Johtopäätös
Suorittamiemme toimenpiteiden perusteella tietoomme
ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa,
ettei Veikkauksen Yhteiskuntavastuuraportointi
raportointikaudelta 1.1.-31.12.2015 olisi kaikilta olennaisilta
osin laadittu käytetyn raportointikriteeristön mukaisesti
tai etteikö Yhteiskuntavastuuraportointi olisi kaikilta
olennaisilta osiltaan luotettava raportointikriteeristön
perusteella.
Varmennusraporttiamme luettaessa on otettava huomioon
yhteiskuntavastuutietojen tarkkuutta ja täydellisyyttä
koskevat luontaiset rajoitteet.
Helsingissä 7. päivänä maaliskuuta 2016
Deloitte & Touche Oy
Reeta Virolainen
Partner, KHT
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GRI-sisältövertailu
Yleinen perussisältö

Sijainti

Kommentit

Strategia ja analyysi
G4-1

Ylimmän johdon katsaus

Vuosiraportti 2015 s. 3−9

Organisaation taustakuvaus
G4-3

Raportoivan organisaation nimi

G4-4

Tärkeimmät tavaramerkit/brändit
sekä tuotteet ja palvelut

Veikkaus Oy

G4-5

Organisaation pääkonttorin sijainti

Vantaa, postiosoite: 01009 Veikkaus, käyntiosoite: Karhunkierros 4, 01640 Vantaa

G4-6

Toimintamaiden lukumäärä ja maat,
joissa organisaatio toimii tai jotka
ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun
näkökohtien osalta

Veikkaus toimii vain Suomessa.

G4-7

Organisaation omistusrakenne ja
yhtiömuoto

Valtion osakeyhtiö (100 %)

G4-8

Markkina-alueet

Veikkauksen pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Tämän lisäksi yhtiöllä on myyntikonttorit Tampereella, Vaasassa, Turussa,
Kuopiossa ja Oulussa. Veikkauksella on noin 1,8 miljoonaa asiakasta eri puolilla Suomea. Veikkauksen koko tuotto käytetään
suomalaisen taiteen, liikunnan tieteen ja nuorisotyön hyväksi.

G4-9

Raportoivan organisaation koko

Vuosiraportti, s. 7−10
Teemme iloa yhdessä s. 29−30

G4-10

Henkilöstön määrä työsuhteen ja
työsopimuksen mukaan, alueellisesti
ja sukupuolen mukaan jaoteltuna

Teemme iloa yhdessä s. 29−30

G4-11

Kollektiivisesti neuvoteltujen
työehtosopimusten piiriin kuuluva
henkilöstö

Teemme iloa yhdessä s. 28

G4-12

Organisaation toimitusketju

Vuosiraportti, s. 19

G4-13

Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa
raportointijaksolla

Vastuullinen pelitarjonta, s. 20

Veikkauksen toiminnassa ei oleellista jaotella henkilöstöä alueellisesti, koska valtaosa työskentelee pääkonttorissa.

Veikkauksen hankinnoista valtaosa on asiantuntijapalvelua. Palvelut suoritetaan Veikkauksen ohjauksessa pääosin kotimaassa.
Valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti syyskuussa 2015, että kotimaiset rahapeliyhteisöt, Veikkaus,
Raha-automaattiyhdistys ja Fintoto, yhdistetään yhdeksi uudeksi yhtiöksi vuoden 2017 alusta alkaen.
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Yleinen perussisältö

Sijainti

G4-14

Varovaisuuden periaatteen
soveltaminen

Vuosiraportti s. 37

Kommentit

G4-15

Organisaation hyväksymät tai
edistämät ulkopuolisten toimijoiden
periaatteet tai aloitteet

European Lotteries -järjestön Vastuullisen rahapelaamisen standardi, World Lottery Assiciationin (WLA) Vastuullisen rahapelaamisen standardi, WLA-SCS -turvastandardi, ISO/IEC 27001 -tietoturvastandardi, ISO 9001 -laatustandardi, WWF Green Office,
Elinkeinoelämän energiansäästösopimus

G4-16

Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa

Finnish Business & Society ry, Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry, Mainostajien Liitto, MARK Suomen Markkinointiliitto ry,
Motiva Secvices Oy, Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry, WWF Suomi, Verkkoteollisuus
ry, GLMS Global Lottery Monitoring System (GLMS), European Association for the Study of Gambling (EASG), The European
Lotteries Association (EL), World Lottery Association (WLA)

Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentaraja
G4-17

Konsernin laskentaraja

G4-18

Raportin sisällönmäärittely

Raportin sisältö ja rajaukset s. 35

Kaikki yhtiön toiminnot ovat yhteiskuntavastuuraportoinnin piirissä.

G4-19

Olennaiset näkökohdat

Veikkauksen yhteiskuntavastuun
olennaiset näkökohdat s. 7

G4-20

Olennaisia näkökohtia koskevat
laskentarajat organisaation sisällä

Kaikki yhtiön toiminnot ovat yhteiskuntavastuuraportoinnin piirissä.

G4-21

Olennaisia näkökohtia koskevat
laskentarajat organisaation ulkopuolella

Raportoimme myös soveltuvin osin tietoa myyntipaikoista, Peluuri-palvelusta ja Sosiaali- ja terveysministeriön väestökyselystä.

G4-22

Muutokset aiemmin raportoiduissa
tiedoissa

Muutokset raportoitu indikaattorien yhteydessä.

G4-23

Merkittävät muutokset raportin
laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa

Raportin sisältö ja rajaukset s. 35

Veikkaus raportoi ensimmäistä kertaa G4-ohjeistuksen (peruslaajuus, Core) mukaisesti käyttämällä Veikkauksen yhteiskuntavastuun olennaisuusarviointia.

G4-24

Luettelo organisaation sidosryhmistä

Aktiivista vuoropuhelua
sidosryhmien kanssa s. 9−11

Veikkaus on määrittänyt sidosryhmikseen asiakkaat, asiamiehet ja veikkausmyyjät, henkilöstö, poliittiset päättäjät, ministeriöt ja
virkamiehet, edunsaajat, media ja yhteistyökumppanit.

G4-25

Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet

Aktiivista vuoropuhelua
sidosryhmien kanssa s. 8

G4-26

Sidosryhmätoiminnan periaatteet

Aktiivista vuoropuhelua
sidosryhmien kanssa s. 8

G4-27

Sidosryhmien esille nostamat
tärkeimmät asiat ja huolenaiheet

Aktiivista vuoropuhelua
sidosryhmien kanssa s. 9−11

Olennaisuusarvioinnin pohjalta vastuullisuuden yhdeksän näkökohtaa ovat: toiminnan läpinäkyvyys, tuotot yhteiskunnalle ja
edunsaajille, toiminnan kustannustehokkuus, pelaamisen luotettavuus ja turvallisuus, vastuullinen toimintatapa, vastuullinen
pelitarjonta, pelihaittojen ehkäisy ja rikollisuuden torjunta, kilpailukykyinen osaaminen ja ympäristövaikutusten minimoiminen.
Edellä mainitut olennaiset näkökohdat on määritelty sidosryhmäkyselyn, yhtiön strategian ja vastuullisuuden 7 oikein periaatteiden pohjalta.
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Yleinen perussisältö

Sijainti

Kommentit

Raportin kuvaus
G4-28

Raportointijakso

1.1.2015−31.12.2015

G4-29

Edellisen raportin päiväys

GRI G3 -raportointiohjeistoon perustuva yhteiskuntavastuuraportti julkaistiin verkkoraporttina yhtiökokouksen jälkeen
17.3.2015

G4-30

Raportin julkaisutiheys

Vuosittain

G4-31

Yhteystiedot, josta voi tilata raportin
ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja

G4-32

GRI-sisältövertailu

Veikkauksen yhteiskuntavastuuraportti on valmisteltu vastaamaan GRI G4 peruslaajuutta (Core)

G4-33

Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen

Veikkauksen yhteiskuntavastuuraportti varmennetaan ulkopuolisen riippumattoman tahon toimesta. Vuoden 2015 raportin on
varmentanut Deloitte & Touche Oy.

Yhteystiedot

Hallinto
G4-34

Hallintorakenne ja valiokunnat

Vuosiraportti CG-katsaus s. 30−47
Johtamistavan kuvaus, s. 5

Liiketoiminnan eettisyys
G4-56

Arvot ja liiketoimintaperiaatteet

Arvot ja strategia s. 4
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GRI-sisältövertailu
Erityinen perussisältö

Sijainti

Indikaattorit

Kommentit

Erityinen perussisältö raportoidaan olennaisiksi tunnistettujen näkökohtien osalta.
Taloudellinen vastuu
Johtamistavan kuvaus (G4-DMA)

Yhteiskuntavastuun johtaminen Veikkauksessa,
s. 5

Olennainen Veikkaus-näkökulma: Tuotot yhteiskunnalle ja edunsaajille sekä toiminnan tehokkuus
Sisältää GRI-näkökulmat: Taloudelliset tulokset ja Välilliset taloudelliset vaikutukset
Johtamistavan kuvaus (G4-DMA)

Tuotamme iloa kaikille suomalaisille s. 12

Tuotot yhteiskunnalle

Tuotamme iloa kaikille suomalaisille s. 12−13
Vuosiraportti 2015 s. 10−13

G4-EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja
jakautuminen

Veikkauksen suora taloudellinen arvontuotto yhteiskunnalle on
671,7 milj. euroa. Tästä summasta opetus- ja kulttuuriministeriölle
luovutettiin 537,1 milj. euroa jaettavaksi edunsaajille. Arpajais- ja
arvonlisäverojen osuus on 130,6 milj. euroa.
Veikkauksen liikevaihto jakautuu seuraavasti: 58 % voittoina
pelaajille, 26 % edunsaajille, 8 % toimintakuluihin (sis. henkilöstön
palkat ja etuudet ja muut yhtiön kulut), 4 % asiamiespalkkioihin ja
5 % arpajaisveroon.

Edunsaajatietoisuus, yleinen

Tuotamme iloa kaikille suomalaisille s. 12

Suomalaisten yleinen tietoisuus Veikkauksen tuoton
käytöstä

Edunsaajatietoisuus, omakohtainen

Tuotamme iloa kaikille suomalaisille s. 12

Suomalaisten omakohtainen kokemus Veikkauksen
tuoton käytöstä

Arpajais- ja arvonlisävero,
verojalanjälki

Tuotamme iloa kaikille suomalaisille s. 12−13
Vuosiraportti 2015 s. 10, 40

G4-EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja
jakautuminen, G4-EC8 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset

Toiminnan kustannustehokkuus

Tuotamme iloa kaikille suomalaisille s. 12−13

Veikkauksen kulut suhteessa pelikatteeseen.
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Pelikate saadaan, kun vähennetään liikevaihdosta pelaajille
maksetut voitot.
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Erityinen perussisältö

Sijainti

Indikaattorit

Kommentit

Sosiaalinen vastuu
Olennainen Veikkaus-näkökulma: Pelaamisen luotettavuus ja turvallisuus
Sisältää GRI-näkökulmat: Asiakkaiden yksityisyyden suoja ja Määräystenmukaisuus
Johtamistavan kuvaus (G4-DMA)

Olemme luottamuksen arvoisia s. 14

Pelijärjestelmän luotettavuus ja
turvallisuus

Olemme luottamuksen arvoisia s. 14−15

Pelijärjestelmän toimintavarmuus (%)

Pelijärjestelmän luotettavuus ja
turvallisuus

Olemme luottamuksen arvoisia s. 14−15

Häiriöt ja sattumukset pelijärjestelmässä

Kuluttajansuojan toteutuminen

Olemme luottamuksen arvoisia s. 15

Ratkaisusuositushakemusten määrä

Pelaaja voi pyytää Poliisihallitukselta ratkaisusuositusta pelaajan
ja rahapeliyhteisön välisestä voitonmaksua koskevasta erimielisyydestä (ArpL 48§).

Asiakkaiden yksityisyyden suoja

Olemme luottamuksen arvoisia s. 15

G4-PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen
ja asiakastietojen häviämiseen liittyvien vahvistettujen valitusten lukumäärä

Raportointikaudella ei ole ollut rikkomuksia asiakkaiden yksityisyyden suojasta tai asiakastietojen väärinkäytöstä.

G4-SO8 Merkittävien lainsäädännön ja säännösten
rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo
sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä.

Yksi huomautus, kts. kohta G4-PR7.

Määräystenmukaisuus

G4-PR9 Tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvän
lainsäädännön ja säännösten rikkomisesta aiheutuneiden merkittävien sakkojen rahamääräinen arvo.
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Erityinen perussisältö

Sijainti

Indikaattorit

Kommentit

Olennainen Veikkaus-näkökulma: Vastuullinen toimintatapa
Sisältää GRI-näkökulmat: Tuote- ja palvelutiedot ja Markkinointiviestintä
Johtamistavan kuvaus (G4-DMA)

Vastuullisuus mukana kaikessa tekemisessä, s. 17

Tunnistautuneen pelaamisen
edistäminen

Vastuullisuus mukana kaikessa tekemisessä,
s. 17−18

Kanta-asiakkaiden määrä

Tunnistautuneen pelaamisen
edistäminen

Vastuullisuus mukana kaikessa tekemisessä,
s. 17−18

Tunnistautuneen pelaamisen osuus kokonaismynnistä

Asiakasuskollisuus (NPS)

Vastuullisuus mukana kaikessa tekemisessä, s. 18

G4-PR5 Asiakastyytyväisyys

Asiakasuskollisuutta (NPS) selvitetään 4 kertaa vuodessa
tutkimusluvallisilta kanta-asiakkailta. NPS-kyselyssä kysytään
"Kuinka todennäköistä on, että suosittelisit yleensä Veikkausta
(pelit, palvelut, kanta-asiakkuus) esim. ystävälle, sukulaiselle tai
kollegalle? Käytä asteikkoa 0−10, jossa 0 on pienin ja 10 suurin
todennäköisyys suositella." NPS-indeksi saadaan vähentämällä
suosittelijoiden (arvosana 9 tai 10) määrästä niiden osuus, jotka
ovat vastanneet 0−6.

Markkinointiviestinnästä Poliisihallitukselta saatu huomautus

Vastuullisuus mukana kaikessa tekemisessä, s. 19

G4-PR7 Markkinointiviestintään, mainontaan ja
sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna
lopputulosten mukaan

Poliisihallitus antoi Veikkaukselle uhkasakolla tehostetun markkinointikieltopäätöksen kesäkuussa 2015. Syyskuussa Poliisihallitus
jatkoi markkinointikieltoa suullisen markkinoinnin osalta seuraavan kuuden kuukauden ajan, maaliskuuhun 2016 saakka.

G4-PR1 Osuus merkittävistä tuotteista tai palveluista,
joiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten parantaminen on arvioitu

Jokainen uusi lanseerattava peli tai muutos olemassa olevaan
peliin käy läpi eettisen arvioinnin rahapelien vastuullisuustyökalun
(RaVa) avulla.

Olennainen Veikkaus-näkökulma: Kiinnostava ja vastuullinen pelitarjonta
Sisältää GRI-näkökulman: Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
Johtamistavan kuvaus (G4-DMA)

Kiinnostava pelitarjonta, s. 20

Vastuullisuusarvioiden (RaVa) määrä
osana tuotekehitysprosessia

Kiinnostava pelitarjonta, s. 20−21

Olennainen Veikkaus-näkökulma: Pelihaittojen ehkäisy ja rikollisuuden torjunta
Sisältää GRI-näkökulman: Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
Johtamistavan kuvaus (G4-DMA)

Suojelemme peli-iloa, s. 22

Yhteydenotot peliongelmissa
auttavaan Peluuriin

Suojelemme peli-iloa, s. 24

Peluurin vastaanottamien peliongelmapuheluiden
määrä

Rikollisuuden torjunta

Suojelemme peli-iloa, s. 25

Sanallinen kuvaus kansallisesta ja kansainvälisestä
vilpin ja rikollisuuden torjunnasta

Olennainen Veikkaus-näkökulma: Toiminnan läpinäkyvyys
Sisältää GRI-näkökulman Poliittinen vaikuttaminen
Johtamistavan kuvaus (G4-DMA)

Aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa s. 8

Avoimuus hallintoperiaatteissa ja
laaja sidosryhmäyhteistyö

Vuosiraportti CG-katsaus s. 30−47
Aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa s. 8

Poliittinen vaikuttaminen

Sanallinen kuvaus hallintoperiaatteista ja sidosryhmäyhteistyöstä
G4-SO6 Poliittisten tukien kokonaisarvo
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Erityinen perussisältö

Sijainti

Indikaattorit

Kommentit

Olennainen Veikkaus-näkökulma: Kilpailukykyinen osaaminen
Sisältää GRI-näkökulmat: Työllistäminen, Koulutus ja Monimuotoisuus
Johtamistavan kuvaus (G4-DMA)

Teemme iloa yhdessä s. 26

Henkilöstön määrä

Teemme iloa yhdessä s. 30

G4-LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja
osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen ja alueen mukaan.

Vuonna 2015 Veikkaukseen palkattiin 35 uutta henkilöä. Veikkauksen toiminnassa ei ole olennaista jaotella uutta henkilöstöä
ikäryhmän, sukupuolen ja alueen mukaan.

Monimuotoisuus

Teemme iloa yhdessä s. 28
Vuosiraportti s. 7, s. 30−47

G4-LA12 Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja
henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna
sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden
monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti.

Hallintoelinten kokoonpano raportoitu Vuosiraportissa.
Veikkauksen tasa-arvosuunnitelma päivitetty vuonna 2015.
Henkilöstöjakauma raportoitu sukupuolen ja ikäryhmän mukaan.
Veikkauksen toiminnassa ei ole olennaista jaotella henkilöstöä
vähemmistöryhmien mukaan.

Henkilöstön koulutus

Teemme iloa yhdessä s. 30

G4-LA9 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa
henkilöä kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja
henkilöstöryhmittäin

Henkilöstön koulutus on raportoitu päivinä. Veikkauksen koulutus
kohdennetaan strategialähtöisesti tunnistettujen osaamisvaatimusten mukaan, ei sukupuolen eikä henkilöstöryhmän mukaan.

G4-LA10 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen
oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen
päättymistilanteissa
Henkilöstön kehittyminen

Teemme iloa yhdessä s. 28

G4-LA11 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus.

Kaikki Veikkauksen työntekijät kuuluvat kehityskeskustelujen
piiriin. Kehityskeskusteluissa täytetään henkilökohtaiset tavoitekortit, jotka toimivat suoritusarvioinnin ja tulospalkkauksen
perusteena.

Henkilöstön työmotivaatio

Teemme iloa yhdessä s. 27, 30

Motivaatioindeksi

Henkilöstön innostuneisuutta ja sitoutumista kysytään neljä
kertaa vuodessa.

G4-EN3 Organisaation oma energiankulutus

Veikkauksen toimitilojen sähkönkulutus 7 300 MWh, kaukolämmön
kulutus 2 587 MWh.

Ympäristövastuu
Olennainen Veikkaus-näkökulma: Ympäristövaikutusten minimoiminen
Sisältää GRI-näkökulman: Energia
Johtamistavan kuvaus (G4-DMA)

Ympäristövaikutusten minimimoinen, s. 31

Kokonaisenergiankulutus

Ympäristövaikutusten minimimoinen, s. 31

Veikkauksen toimitilojen energiankulutus

Ympäristövaikutusten minimimoinen, s. 31−32

Myyntipaikkojen energiankulutus

Ympäristövaikutusten minimimoinen, s. 31−32
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