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Veikkauksen viimeinen toimintavuosi oli ennätyksellinen. 
Rahapeliyhteisöjen yhdistymisen valmistelu sitoi merkit-
tävästi yhtiön resursseja, mutta samanaikaisesti onnis- 
tuttiin kuitenkin turvaamaan vahva tuloskehitys ja toi-
minnan häiriötön jatkuvuus. Myös muissa keskeisissä 
tavoitteissa, asiakaskokemuksen ja digitaalisen liiketoi-
minnan kehittämisessä sekä tunnistautuvan pelaami-
sen osuuden lisäämisessä, oli hyvää kehitystä toiminta-
vuoden aikana. 

Päättyneen tilikauden liikevaihto nousi 2  204,5 milj.  
euroon (+5,2 %). Kasvun taustalla on pitkäjänteisen ja 
aktiivisen kehitystyön tuloksena syntyneet onnistu-
neet tuoteuudistukset sekä markkinoille tuodut uudet 
pelit ja palvelut. Pelikate oli 918,4 milj. euroa (+3,8 %). 
Pelikate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta pelaajille 
maksetut voitot.  

Liikevoitto 582,3 milj. euroa (+8,5 %) oli kaikkien aiko-
jen paras. Tulos 582,6 milj. euroa (+8,5 %) parani peli-
katteen kasvun lisäksi kustannustehokkaan toiminnan 
ansiosta ja poistopohjan pienentymisen vuoksi. Lisäksi 
myyntipalkkioita maksettiin aiempaa vähemmän asia-
miesmyynnin liikevaihdon laskiessa.

Suomen rahapelien kokonaismarkkina oli katsausvuonna 
pelikatteella mitattuna noin 1 940 milj. euroa1. Kasvua 
edellisvuoteen oli arviolta kolme prosenttia. Veikkauk-
sen osuus suomalaisesta rahapelaamisesta oli noin 
47,3 % prosenttia (+0,3 %−yksikköä). Ulkomainen kil-
pailu kohdistuu erityisesti digitaaliseen pelaamiseen, 
kokonaismarkkinasta ulkomaille pelaamisen osuuden 
arvioitiin olevan alle 8 prosenttia.

ASIAKKUUS: 70 % PELAAMISESTA 
TUNNISTAUTUVAA
Tunnistautuvan pelaamisen osuus2 Veikkauksen koko-
naismyynnistä nousi katsausvuonna 69,6 %:iin (+4,5 % 
-yksikköä). Pelaaminen tunnistautuvana mahdollistaa 
asiakkaalle työkalut kokonaispelaamisen seurantaan ja 
hallintaan, varman voitonmaksun sekä paremman pal-
velun. Esimerkiksi asioimista helpottavia palveluvies-
tejä oli vuoden loppuun mennessä tilannut jo noin 1,16 
miljoonaa kanta-asiakasta. Lähes 800 000 kanta-asiak-
kaalla on ollut mahdollisuus asiakaskyselyiden ja –pa-
neelien kautta vaikuttaa Veikkauksen tuotteiden ja pal-
veluiden kehittämiseen.

Edellisvuonna avattu Veikkaus Points –palvelu on ollut 
menestys. Pointsin ideana on tuottaa kanta-asiakkaille 
lisähyötyä ja pelillistämisen keinoin tutustuttaa asiak-
kaita Veikkauksen tuotteisiin, palveluihin, vastuullisuus-

1 Sisältää ulkomaille pelaamisen.
2 Ilman raaputusarpoja, joita ei voi pelata tunnistautuvana.
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teemoihin ja muuhun Veikkauksen toimintaan. Vuoden 
lopussa Pointsiin oli liittynyt mukaan jo noin 170 000 
asiakasta ja palvelussa oli suoritettu viitisen miljoonaa 
tehtävää.

Rekisteröityneiden asiakkaiden määrä nousi lähes 1,9 
miljoonaan. Kaikkiaan yli 135 000 suomalaista liittyi 
Veikkauksen kanta-asiakkaaksi vuoden aikana. Rekis-
teröitymisiä aktivoivat verkkopelaamisen lisäksi erityi- 
sesti monipuoliset kanta-asiakasedut ja –palvelut, asiak-
kuuden, brändin ja tunnistautuvan pelaamisen mark-
kinointikampanjat sekä Loton ja Eurojackpotin suuret  
potit. 

Veikkaus-kortti täytti 10 vuotta syyskuussa. Tuona ai-
kana kortista on tullut Suomen kolmanneksi yleisin  
kanta-asiakaskortti Plussa-kortin ja S-Etukortin jälkeen. 

Veikkauksen kanta-asiakasohjelma keräsi katsaus-
vuonna tunnustusta. Yhtiö sijoittui toiseksi yritysten 
asiakaskokemusta ja asiakasuskollisuutta mittaavassa 
Asiakkuusindeksi-tutkimuksessa, jonka toteuttavat vuo-
sittain Asiakkuusmarkkinointiliitto ja Avaus Consulting. 
Kuluttajien mielestä Veikkaus on onnistunut myös asia-
kasviestinnässään. Yhtiö sijoittui niin ikään toiselle si-
jalle Asiakkuusmarkkinointiliiton Asiakasviestintä–tutki-

muksessa.

MYYNTIVERKOSTO:  
PELAAJAT SUOSIVAT YHÄ ENEMMÄN 
DIGITAALISIA KANAVIA  

Katsausvuonna yhtiön liikevaihdosta 51,7 % tuli asia-
mieskanavasta ja 48,3 % digitaalisista kanavista. Pelaa- 
minen siirtyy yhä enemmän digitaalisiin kanaviin. Kat-
sausvuonna niiden osuus kokonaismyynnistä nousi vii-
dellä prosenttiyksiköllä. Kehitys näkyi erityisesti urheilu- 
peleissä, joiden myynnistä jo 2/3 tuli verkkopalvelun 
kautta. 

Kaikkiaan digitaalisissa kanavissa pelattiin 1 065,6 
milj. eurolla (+17,5 %). Veikkaus.fi:ssä asioi keskimäärin  
510 000 ostavaa asiakasta viikossa (+7,6 %) ja vuo-
den aikana kaikkiaan yli 1,2 miljoonaa asiakasta. Mobiili- 
pelaaminen lisää koko ajan suosiotaan, vuoden lopussa 
40 % digimyynnistä tuli mobiililaitteiden kautta.

Digitaalisissa kanavissa panostettiin tiivistahtisen  
tuote- ja palvelukehityksen lisäksi erityisesti jokaiselle 
eri laitealustalle erikseen räätälöitäviin ohjelmistoihin. 
Nämä uudet sovellukset lanseerattiin touko−kesäkuun 
aikana. 
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Merkittävästi resursseja vaati lisäksi nettipelijärjes-
telmän haltuunotto. Veikkaus osti keskeiset asiakas-
järjestelmien osat pelijärjestelmätoimittaja IGT:ltä. 
Näin saatiin taustajärjestelmien palvelut osaksi yhtiön 
omaa, pitkäjänteisesti kehitettävää kokonaisuutta. 
 
Asiamiesmyynnin liikevaihdossa (1 138,9 milj. euroa) 
oli odotetusti laskua (-4,2 %). Edellisvuonna asetetut 
suullista markkinointia koskevat kiellot vaikuttivat sel-
västi muun muassa Loton, arpojen ja porukkapelien 
myyntiin. Osaltaan liikevaihdon laskun taustalla on 
myös kauppojen aukiolojen vapautumista seurannut 
asiakkaiden asiointikäyttäytymisen muuttuminen. Pe-
laamismuodoista Express-pikapelaaminen on edelleen 
kasvattanut nopeasti suosiotaan (+30,3 %) edellis- 
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.   
 
Myyntipaikkojen määrä nousi 3 898:aan (+6 kpl). 
Myyntipaikkoja lisättiin erityisesti päivittäistavara- 
kaupan kasvavien asiakasvirtojen yksiköissä.   
 
Asiamiesmyynnin uudistamisesta oli käynnissä laaja 
selvitystyö, jonka tavoitteena on tuotteiden ostami-
sen nopeuttaminen ja asiakasinformaation digitalisoin-
nin kehittäminen. Syyskuussa käynnistyi start-up –yri-
tyksille kilpailu, jonka Veikkaus järjestää yhdessä viiden 
muun johtavan eurooppalaisen rahapeliyhtiön kanssa. 
Kilpailun kautta etsitään uusia ratkaisuja asiakaskoke-
muksen kokonaisvaltaistamiseen, elävöittämiseen ja 
digitaalisuuden uudenlaiseen hyödyntämiseen myynti-
paikoissa.

Katsausvuoden aikana luotiin pelimyyjille uusi palvelu-
konsepti, joka korostaa vastuullisen pelimyynnin toimin-
taohjeita ja tuo esille hyvän asiakaspalvelun merkitystä 
veikkauspelien myyntityössä.

PELILIIKETOIMINTA: URHEILUPELIT, 
MONIKANSALLISET POTTIPELIT JA 
EARVAT 2016 MENESTYJIÄ
Veikkauksen pelit jaettiin niiden ominaisuuksien perus-
teella pottipeleihin, päivittäispeleihin ja urheilupeleihin. 
Vuonna 2016 liikevaihto kasvoi kaikissa peliryhmissä. 
Eniten suosiotaan lisäsivät urheilupeleistä Pitkäveto ja 
Live-veto, monikansalliset Viking Lotto ja Eurojackpot 
sekä eArvat.

Pottipeleihin kuuluivat Lotto, Viking Lotto, Jokeri, Euro-
jackpot ja uutuutena Lomatonni. Peliryhmän liikevaihto 
katsausvuonna ylsi 846,2 milj. euroon (+0,4 %). 

Suomen suosituimman rahapelin Loton liikevaihto oli 
380,0 milj. euroa (-13,0 %). Loton myynnin laskuun vai-
kuttivat erityisesti edellisvuotta selvästi alhaisemmat 

pottitasot. Myös suullisen markkinoinnin kielto myynti- 
paikoissa, siirtymä muihin pottipeleihin sekä kesto- 
pelien väliaikainen keskeyttäminen pelin uudistuksen 
vuoksi vähensivät osaltaan Loton pelaamista. 

Lottoa uudistettiin marraskuussa. 39 numeron sijasta 
arvotaan 40 numeroa, toinen lisänumero poistui, ja  
peliin tuli uusia voittoluokkia. Asiakkaiden toiveiden 
mukaisesti uudistuksen jälkeen Lotossa voittaa useam-
min, ja myös suurempia voittoja on tarjolla useammin.

Eurojackpotin (251,7 milj. euroa, +12,9 %) myyntiä 
vauhdittivat isojen pottien putket. Viking Loton (94,1 
milj. euroa, +24,7 %) suosiota lisäsi edellisvuoden onnis-
tunut uudistus, jonka myötä täysosumapotit kasvoivat. 
Myös Jokerin myynti (111,6 milj. euroa, +3,3 %) kääntyi 
jälleen kasvu-uralle edellisvuoden tuoteuudistuksen  
jälkeen. 

Helmikuussa yhtiö toi myyntiin uusimman pottipelin, 
Lomatonnin. Lomatonnia voi pelata omana pelinään tai 
Loton, Eurojackpotin ja Viking Loton oheispelinä. Asiak-
kaat ottivat uuden pelin hyvin vastaan ja loppuvuoden 
myynti (8,9 milj. euroa) ylitti asetetut tavoitteet.

Päivittäispelien ryhmän muodostivat Keno, Naapurit, 
raaputusarvat sekä digitaaliset pelit eArvat, eBingo,  
Syke, Pore ja uutuutena Matkapeli. Yhteenlaskettu liike-
vaihto nousi 826,8 milj. euroon (+2,9 %). 

Peliryhmän suosituimman pelin Kenon liikevaihto oli 
381,3 milj. euroa (-0,9 %).  Maaliskuussa peliin tuotiin 
kolmas, myöhäisillan arvonta nykyisten päivä- ja ilta- 
arvontojen rinnalle. Uusi arvonta oli erityisesti netti-
pelaajien mieleen: Kenon asiakasmäärä veikkaus.fi:ssä 
nousi ennätystasolle uudistuksen myötä.

Päivittäispeleistä vahvinta kasvu oli eArvoissa, joiden 
liikevaihto nousi 183,4 milj. euroon (+17,7 %). Netti- 
arpavalikoimaa laajennetaan jatkuvasti. Katsausvuonna 
myyntiin tuotiin yksitoista uutta arpaa, joukossa yksi 
asiakkaan suunnittelema, Peliskaban voittanut peli,  
Kalajuttu.  

Raaputusarpojen liikevaihto oli 136,1 milj. euroa (-5,2 %). 
Myynnin laskuun vaikuttivat erityisesti pohjoismaisen 
Mega-arvan poistuminen valikoimasta sekä suullisen 
markkinoinnin kielto myyntipaikoissa. Ässä-arpa täytti 
35 ja Casino-arpa 30 vuotta ja juhlavuosien kunniaksi 
julkaistiin erityiset juhlaerät. Joulukuussa aloitettiin 
Suomi100 -juhla-arvan myynti.

Uudentyyppinen digitaalinen matkustusaiheinen arvon-
tapeli, Matkapeli tuotiin markkinoille  toukokuussa. Se ei 
kesäkaudella yltänyt tavoitteisiin ja peliin tehtiin jatko-
kehitystä jo syksyllä. 
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Katsausvuoden lopussa lopetettiin vajaa kolme vuotta 
myynnissä ollut Naapurit-peli. Paikkatietoon perustunut 
peli ei saavuttanut riittävän laajan asiakasryhmän suo-
siota eikä sille asetettuja liiketoiminnallisia tavoitteita.

Urheilupelien vuosi oli erittäin onnistunut, liikevaihto 
nousi 531,5 milj. euroon (+18,5 %). Myynnin kasvua  
selittävät erityisesti pelaajilta kiitosta saaneet tuote- 
uudistukset sekä asiakkaita kiinnostanut suurten urheilu- 
kisojen tarjonta. 

Tuoteuudistuksista merkittävin oli Pitkäveto-uudistus 
toukokuun lopussa. Pelattavien kohteiden määrä monin- 
kertaistui ja lisäksi järjestelmäpelaaminen monipuo-
listui. Pitkävedon liikevaihto (278,8 milj. euroa) kasvoi 
18,9 % edellisvuodesta. Parhaimpana myyntiviikkona 
lokakuussa Pitkäveto nousi Veikkauksen suosituim-
maksi peliksi yli 8 milj. euron vaihdolla.

Yhtiön vanhimpaan ja perinteikkäimpään peliin Vakio-
veikkaukseen tuotiin helmikuussa uusi pelimuoto Grand 
Prix. Siinä on 15−20 kohdetta, ja päävoitto jaetaan aina 
parhaalle löytyneelle tulokselle. Grand Prix oli jatkoa 
edellisvuonna tehdylle Vakion uudistukselle, jossa 
muun muassa nostettiin pelin palautusprosenttia.  
Vakion pelaajamäärä on noussut samassa suhteessa 
kuin liikevaihto ja uudistukselle asetetut tavoitteet 
täyttyivät Vakio Grand Prix´n myötä. Katsausvuonna 
Vakioveikkausta pelattiin 75,4 milj. eurolla (+8,9 %).

Tapahtuma-aikaisen vedonlyönnin suosio kasvaa vauh-
dilla. Kohdemäärien kasvattaminen ja käyttöönotettu 
entistä asiakasystävällisempi käyttöliittymä nostivat 
osaltaan kiinnostusta niin, että Live-vetoa pelattiin  
58,0 milj. eurolla (+71,7 %).

KUSTANNUSKEHITYS:  
PANOSTUSTA TUNNISTAUTUVAAN JA 
DIGITAALISEEN PELAAMISEEN 
Yhtiön kustannuskehitys oli odotusten mukaista.  
Pelaajille maksettiin voittoja yhteensä 1  286,2 milj.  
euroa (+6,3 %) eli 58,3 % liikevaihdosta. Asiamiehille 
maksetut myyntipalkkiot olivat 75,6 milj. euroa (-4,5 %). 

Valvonta- ja viranomaiskulut laskivat edellisvuodelle koh- 
dentuneen valvontajärjestelmän uudistuksen vuoksi. 
Pelikohdeyhteistyötä kasvattivat kohdetarjonnan laa-
jentuessa yhteistyösopimukset urheiluorganisaatioiden 
kanssa. Henkilöstökustannusten nousuun vaikuttivat 
pääasiassa verkkokaupan keskeisten osien haltuunotto 
alihankkijoilta omaksi työksi, asiakaskontaktointiin liit-
tyvät rekrytoinnit sekä strategisten tavoitteiden onnis-
tumisten mukainen tulospalkkio. Liiketoiminnan muiden 
kulujen kasvuun vaikuttivat merkittävimmin panostuk-
set tunnistautumista kasvattavaan asiakkuusmarkki-
nointiin ja myyntipaikkojen kalustukseen.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS:  
TAVOITTEENA ERINOMAINEN  
ASIAKASKOKEMUS
Strategian mukaisesti Veikkaus on panostanut pitkäjän-
teiseen, aktiiviseen kehitystyöhön erinomaisen asia-
kaskokemuksen tuottamiseksi. Veikkaus on tuonut 
markkinoille vuosittain useita uutuuspelejä ja uudista-
nut olemassa olevia pelejä vastaamaan paremmin asiak-
kaiden toiveita. 

Tuotekehitys- ja tutkimustoimintaan yhtiö käytti kat-
sausvuonna 12,9 milj. euroa (+33,0 %). Veikkauksen 
tuotekehityksen painopisteenä oli digitaalisen liiketoi-
minnan kehittäminen. Verkkokaupan ja verkossa pelat-
tavien tuotteiden sekä palveluiden parantaminen olivat 
keskeisiä katsausvuoden tulokseen vaikuttaneita tuote- 
kehityspanostuksia.

VASTUULLISUUS:  
VASTUUVIESTINTÄÄ KIINNOSTAVALLA 
TAVALLA JA IKÄRAJAVALVONTAA
Veikkauksen tavoitteena on ollut vastuullisen raha-
pelaamisen edistäminen ja kestävä kasvu. Rahapelien 
laillisena järjestäjänä yhtiön tehtävänä on ollut ohjata 
rahapelaamista turvalliseen ja tarkasti valvottuun koti-
maiseen tarjontaan. Erityistä huomiota on kiinnitetty 
korkeaan kuluttajansuojaan ja peliongelmien ennalta-
ehkäisyyn sekä vilpin ja rikollisuuden torjuntaan. Pelaa-
misen kehittymistä on seurattu jatkuvasti vastuullisuu-
den näkökulmasta. 

Veikkaus panosti kuluvana vuonna erityisesti vastuul-
lisuuteen liittyvään viestintään. Touko−kesäkuussa ja 
uudelleen loppuvuonna toteutettiin vastuullista raha-
pelaamista edistävä kampanja, jolla tavoiteltiin erityi-
sesti riskipelaajia. Riskipelaamisesta puhutaan silloin, 
kun selviä ongelmia ei välttämättä vielä ole, mutta pe-
laaminen on rahan- tai ajankäytöltään runsasta. Kam-
panjaviesteissä korostettiin, että on tärkeää oppia tun-
nistamaan mahdollinen ongelmapelaaminen itsessä tai 
läheisessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Veikkaus Pointsista on tullut tärkeä ja asiakkaita kiin-
nostava vastuullisuusviestinnän kanava. Pointsin tehtä-
vien kautta asiakkaat tutustuvat veikkausvoittovarojen 
käyttöön, tuotteisiin, pelaamisen hallinnan palveluihin 
ja vastuullisuusviesteihin. Tiettyjen vastuullisuusele-
menttien käyttö on moninkertaistunut palvelun myötä. 
Points voitti marraskuussa Best Innovation –palkinnon 
Responsible Gaming –kilpailussa, jonka järjesti maailman- 
laajuinen valtiollisten rahapeliyhtiöiden järjestö World 
Lottery Association.



Veikkaus on tehnyt tiivistä yhteistyötä pelihaittojen eh-
käisyä edistävien toimijoiden kanssa. Katsausvuoden ai-
kana yhtiö osallistui Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) ehkäisevän päihdetyön paikallisryhmien työhön ja 
kampanjoihin ns. Pakka-mallin toiminnan kautta. Yhteis-
työssä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kanssa pelaajil-
le tuotettiin pelaamisen hallinnassa opastavia aineis- 
toja sosiaaliseen mediaan ja Veikkaus Pointsiin. 

Yhtiö on kehittänyt pelaamisen hallinnan välineitä, jotka 
pelirajoitusten ohella ovat tärkeässä roolissa pelihaitto-
jen ehkäisyssä ja maltillisen pelaamisen edistämisessä.  
Live-vedossa jo aikaisemmin käytössä ollut pelinesto-
painike otettiin käyttöön uudistuneessa Pitkävedossa 
ja uudessa Matkapelissä toukokuussa. Peliestopainik-
keella asiakas voi katkaista pelaamisensa heti ja esto on 
voimassa seuraavan vuorokauden.

Rahapelaamisen 18 vuoden ikärajavalvonnan sekä tun-
nistautuvana pelaamisen edistämiseksi Veikkaus to-
teutti koeostokampanjan myyntipaikoissa syys−marras-
kuussa. Veikkauksen pelien koeostoja tehtiin yli tuhat 
eri puolella Suomea. Myyjät kysyivät nuorelta näyttä-
viltä 18–20-vuotiailta peliasiakkailta paperit kahdes-
sa tapahtumassa viidestä. Veikkaus ohjeistaa myyjiä 
tarkistamaan iän kaikilta alle 23-vuotiailta näyttäviltä 
asiakkailta. Alaikäisten pelaamisen estämiseen panos-
tetaan kouluttamalla myyjiä papereiden kysymiseen ja 
huolehtimalla ikärajanäkyvyydestä myyntipaikoissa ja 
materiaaleissa. Myös Veikkaus-korttia kysyttiin kahdes-
sa koeostotilanteessa viidestä.

Veikkaus.fi-nettisivustoa uudistettiin keväällä palve-
lemaan paremmin sokeita ja heikkonäköisiä käyttäjiä. 
Samalla luotiin Veikkauksen esteettömän suunnittelun 
periaatteet, jotka huomioidaan jatkossa aina palvelua 
kehitettäessä ja uudistusten yhteydessä. Sivujen uudis-
taminen tehtiin yhteistyössä Näkövammaisten liiton ja 
sen alaisen Annanpuran kanssa.

Veikkaus lähti syksyllä mukaan Hyvän Mitta –hankkeeseen. 
Tavoitteena on selvittää, kuinka paljon positiivisia vai-
kutuksia erilaiset yhteiskunnalliset organisaatiot saavat  
aikaan Suomessa. Selvitystyö kestää 2017 kevääseen asti. 
Sen jälkeen hankkeessa luodut mittarit ja arviointime-
netelmät ovat minkä tahansa yhteiskunnallista hyvää 
tekevän organisaation käytössä.

Veikkauksen hallituksen asettama neuvoa-antava 
asiantuntijaelin eettinen neuvosto kokoontui katsaus-
vuonna neljä kertaa. Neuvosto käsitteli kokouksissaan 
rahapelitutkimusten tuloksia, Veikkauksen viestintää ja 
markkinointia koskevia kysymyksiä sekä peliyhteisöjen 
yhdistymiseen liittyviä asioita kuten henkilöstön muu-
tosvalmennusta. Eettinen neuvoston tehtävä oli tuoda 

ulkopuolinen näkemys yhtiön hallituksen ja operatiivi-
sen johdon käyttöön rahapelitoiminnasta, erityisesti pe-
lien ja niiden markkinoinnin etiikkaan sekä esimerkiksi 
peliriippuvuuteen liittyvistä asioista. Neuvosto ei teh-
nyt päätöksiä, vaan laajensi näkökulmaa ja antoi lisäar-
voa johdon päätöksenteon tueksi yhteiskuntavastuun 
edistämiseksi. Vuodesta 2004 toiminut eettinen neu-
vosto kokoontui viimeisen kerran joulukuussa 2016.

Veikkaus, Raha-automaattiyhdistys ja Fintoto ovat ra-
hoittaneet Peluuri-palvelun toimintaa vuodesta 2004 
alkaen. Peluuri auttaa rahapelaajia, ongelmapelaajien 
läheisiä sekä pelihaittoja työssään kohtaavia. Uuden 
yhtiön hallitus julkisti elokuussa päätöksensä, että uusi 
yhtiö rahoittaa Peluurin palvelukokonaisuutta lähes mil-
joonalla eurolla. Tämän rahoituksen lisäksi uusi peliyh-
tiö maksaa arpajaislain mukaisesti vuosittain yhteensä 
2,5 milj. euroa sosiaali- ja terveysministeriölle pelihait-
tatutkimukseen sekä peliongelman ehkäisyn ja hoidon 
kehittämiseen.  

HENKILÖSTÖ: OMISTAUTUNEISUUS  
ERINOMAISELLA TASOLLA
Veikkauksen palveluksessa oli toimintavuoden päätty-
essä369 henkilöä (+19 hlöä). Henkilöstöstä oli koko- 
aikaisia 81 % ja osa-aikaisia 19 %. Valtaosa (88 %) oli 
vakituisessa työsuhteessa. Henkilökunnasta naisia oli 
49 % ja miehiä 51 %. Kertomusvuoden aikana yhtiön 
palvelukseen tuli 46 uutta henkilöä ja lähti 27 henkilöä. 
Tulovaihtuvuus oli 12,5 % (2015: 10,0 %) ja lähtövaih-
tuvuus 7,3 % (2015: 6,9 %). Keskimääräinen vaihtuvuus 
oli 9,9 %. 

Veikkaus on panostanut henkilöstön hyvinvointiin  
monin tavoin. Henkilöstön jaksamista on tuettu muun 
muassa kattavan työterveyshuollon, työsuojelun ja  
TYKY-toiminnan avulla. Työhyvinvointia on edistetty 
myös varhaisen puuttumisen mallilla. Katsausvuonna 
henkilöstön kehittämisen keskiössä oli strategian paino- 
pisteitä tukeva valmennustarjonta sekä digitaalisen  
toimintakulttuurin edistäminen.

Veikkauksen palkitsemisjärjestelmä koski koko henki-
lökuntaa, ja sen eri muodot oli vahvasti kytketty yhti-
ön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Yhtiölle 
oli strategiakaudelle määritelty kymmenen tavoitteisiin 
linkittyvää mittaria, joilla strategian toteutumista seu-
rattiin kvartaaleittain.

Henkilöstötutkimus on tehty Veikkauksessa vuosittain. 
Vuoden 2016 tutkimuksen tulokset sijoittuivat koko-
naisuutena merkitsevästi yleisen normitason yläpuo-
lelle, kun tulosten vertailukohteena oli Suomen asian-
tuntijanormi 2016. Kokonaistyytyväisyyttä mittaava 
PeoplePower-luokitus oli AAA (erinomainen). Parhaan 
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luokituksen AAA saavuttaa vuosittain vain noin 6 % kai-
kista Corporate Spiritin henkilöstötutkimuksen toteutta-
neista yrityksistä. Yhdistymisen valmistelujen keskellä 
Veikkaus säilytti erinomaisen henkilöstön omistautu-
neisuuden tason.

Vuonna 2016 yhtiön henkilöstökulut olivat 32,9 milj. 
euroa (+19,5 %). Henkilöstökuluista palkkojen osuus oli 
25,8 milj. euroa (+15,8 %) ja eläkekulujen sekä henkilö-
sivukulujen osuus 7,1 milj. euroa (+35,1 %). Henkilöstö- 
kustannusten nousuun vaikuttivat pääasiassa verkko- 
kaupan keskeisten osien haltuunotto alihankkijoilta 
omaksi työksi sekä asiakaskontaktointiin liittyvät rekry-
toinnit. 

VALVONTA JA RISKIENHALLINTA
Voimassaolleen arpajaislain (1047/2001) mukaan yhti-
ön raha-arpajais-, veikkaus- ja vedonlyöntitoimintaa on 
valvonut sisäasiainministeriön alainen Poliisihallitus. 
Veikkauksen riskienhallinta on ollut osa sisäisen valvon-
nan kokonaisuutta. 

Yhtiön valvonta ja riskienhallinta on kuvattu Corporate  
Governance 2016 -katsauksessa.

RAHAPELIYHTEISÖJEN YHDISTYMINEN
17.9.2015 valtioneuvoston talouspoliittinen ministeri- 
valiokunta linjasi, että kolmen suomalaisen rahapeli-
yhteisön eli Fintoton, Raha-automaattiyhdistyksen ja 
Veikkauksen rahapelitoiminnot yhdistetään uuteen pe-
rustettavaan, valtion kokonaan omistamaan rahapeli-
yhtiöön. Tavoitteena oli vahvistaa suomalaista rahape-
lien yksinoikeusjärjestelmää. Rahapeliyhteisöt sopivat 
yhdessä valtion ja tuottojen saajien edustajien kanssa 
yhdistymisen periaatteista niin kutsutulla yhteisym-
märryspöytäkirjalla.

Uuteen rahapeliyhtiöön tähtäävän lainsäädännön val-
mis-telu alkoi lokakuussa 2015 ja sisäministeriö aset-
ti parlamentaarisen ryhmän seuraamaan lainsäädännön 
valmistelua. 

Valtioneuvosto teki päätöksen uuden yhtiön perusta-
misesta 26.5.2016. Yhtiölle annettiin väliaikainen nimi  
FRV Evo Oy. Yhtiö perustettiin hyvissä ajoin ennen var-
sinaisen peliliiketoiminnan aloittamista, jotta uusi raha- 
peliyhtiö pystyisi heti alusta alkaen huolehtimaan lain-
säädännön ja viranomaisten vaatimuksista sekä ky-
kenisi jatkamaan pelituotteiden tarjoamista vastuulli-
sella tavalla. Yhtiön hallitukseen nimitettiin Olli-Pekka  
Kallasvuo (pj), Outi Henriksson, Pekka Hurtola ja Hanna 
Sievinen. 

Kesäkuussa 2016 FRV Evon hallitus päätti, että uuden  
yhdistyneen rahapeliyhtiön nimeksi tulee Veikkaus ja  
kauppatieteiden maisteri Olli Sarekoski nimitettiin uu-
den yhtiön toimitusjohtajaksi 1.1.2017 alkaen. 

Valtio luovutti Veikkaus Oy:n osakkeet FRV Evo Oy:lle 
31.12.2016, jonka jälkeen Veikkaus Oy sulautettiin FRV 
Evo Oy:öön. 1.1.2017 rahapeliliiketoimintansa aloitta-
neen uuden yhtiön nimi muutettiin FRV Evo Oy:stä Veik-
kaus Oy:ksi. 

Uudella, valtion kokonaan omistamalla Veikkaus Oy:llä on 
yksinoikeus toimeenpanna kaikkia rahapelejä Suomessa. 
Siirtyminen yhden rahapeliyhtiön malliin mahdollistaa 
johdonmukaisemman ja tehokkaamman rahapelihaitto-
jen ehkäisyn. Yhdistyminen vahvistaa siten suomalais-
ta rahapelien yksinoikeusjärjestelmää. Uuden yhtiön 
on myös mahdollista kehittää digitaalista pelaamista il-
man pelien päällekkäisyyksiä ja kielletystä kilpailuase-
telmasta johtuvia esteitä. Tulevaisuudessa digitaalisten 
pelien osuus kasvaa entisestään.

Rahapelitoiminnan tuotot käytetään jatkossakin yleis-
hyödyllisiin tarkoituksiin. Uuden yhtiön tuotonjako-
osuuksista sovittiin yhteisymmärryspöytäkirjassa ja 
tuottojenjaosta annettiin uusi valtioneuvoston ase-
tus. Uuden yhtiön rahapelituotoista 53 prosenttia me-
nee vanhan Veikkauksen edunsaajille, 43 prosenttia  
Raha-automaattiyhdistyksen edunsaajille ja 4 prosenttia  
Fintoton edunsaajille. 

TILIKAUDEN VOITTO JA  
TALOUDELLINEN ARVONTUOTTO
Veikkaus Oy:n tilikauden 2016 voitto on 582 562 697 
euroa.  

Kertomusvuonna Veikkauksen suoran taloudellisen ar-
vontuoton yhteiskunnalle voidaan laskea olevan kaikki-
aan 799,3 milj. euroa. Tuloutuksen lisäksi yhtiö maksoi 
opetus- ja kulttuuriministeriölle aikaisemmilta vuosilta 
kertyneitä jakamattomia voittovaroja yhteensä 81,0 
milj. euroa. Lisäksi yhtiö maksoi valtiolle arpajaisveroa 
110,2 milj. euroa sekä arvonlisäveroja 25,5 milj. euroa. 
Veikkaus ei ole arvonlisäverovelvollinen, eikä sen takia 
voi vähentää tavara- ja palveluostoihinsa sisältyviä  
arvonlisäveroja. 

LOPPUTILITYS
Sulautuneen Veikkaus Oy:n hallitus on hyväksynyt  
lopputilityksen kokouksessaan 23.1.2017.  
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LAAJA TULOSLASKELMA

 Liite 2016 2015

LIIKEVAIHTO 1 2 204 529 020,34 2 095 305 931,05

Liiketoiminnan muut tuotot 3 2 087 740,43 292 081,37

Voitot  1 286 158 542,80 1 210 184 155,41

Arpajaisvero 110 225 421,42 107 177 567,10

Materiaalit ja palvelut

Myyntipalkkiot 75 628 931,60 79 226 096,88

Valvonta- ja viranomaismaksut 4 041 085,25 5 501 469,68

Kupongit ja arvat 5 193 223,81 5 502 063,43

Arvontakulut, tulosinformaatio 9 030 871,56 9 710 292,43

Pelikohdeyhteistyö 3 484 237,20 3 730 944,90

Tuotemainonta 19 987 263,89 18 834 863,84

Tietoliikenne 310 302,29 510 155,98

117 675 915,60 123 015 887,14

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

Palkat ja palkkiot 25 834 804,00 22 305 529,63

Eläkekulut 5 271 141,23 4 015 115,35

Muut henkilösivukulut 1 793 143,03 1 214 202,74

32 899 088,26 27 534 847,72

Palvelujen ostot 5 28 807 958,92 34 189 095,60

Poistot ja arvonalentumiset
4  9  
10

11 313 923,47 17 203 432,50

Liiketoiminnan muut kulut 6 37 238 349,37 39 595 629,73

LIIKEVOITTO 582 297 560,93 536 697 397,22

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot 8 322 539,77 435 268,95

Rahoituskulut 8 57 404,07 1 001,37

265 135,70 434 267,58

TILIKAUDEN VOITTO 582 562 696,63 537 131 664,80

Tulos/osake *  

Osakkeiden lukumäärä 498 498

Tulos per osake 1 169 804,61 1 078 577,64

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



TASE

 Liite 2016 2015

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet 9 29 930 245,53 30 816 604,76
Aineettomat hyödykkeet 10 17 857 152,36 17 556 761,47
Myytävissä olevat sijoitukset 12 486 147,26 486 147,26
Muut pitkäaikaiset saamiset 12 23 185 291,00 12 185 291,00
 
LYHYTAIKAISET VARAT
Ennakkomaksut 547 690 461,21 400 927 415,62
Saamiset 13 35 509 575,02 24 520 166,44
Rahavarat ja muut lyhytaikaiset 
sijoitukset

14 57 870 310,93 251 831 172,51

 
VARAT YHTEENSÄ 712 529 183,31 738 323 559,06

OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 15 445 698,01 445 698,01
Jakamattomat voittovarat 15 0,00 59 450 000,00
Tilikauden tulos 582 562 696,63 537 131 664,80
Oma pääoma yhteensä 583 008 394,64 597 027 362,81
 
VELAT
PITKÄAIKAISET VELAT
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat 
velvoitteet

17 2 288 000,00 1 676 000,00

Muut pitkäaikaiset velat 17 330 009,00 143 198,00
LYHYTAIKAISET VELAT
Kestopeliennakot 16 13 175 903,33 20 284 138,41
Ostovelat 16 0,00 13 345 742,75
Velat pelaajille 16 30 471 534,39 34 503 536,55
Tilitysvelat valtiolle 16 21 807 798,69 22 274 753,31
Siirtovelat 16 43 337 803,57 31 938 426,73
Muut lyhytaikaiset velat 16 18 109 739,69 17 130 400,50

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 712 529 183,31 738 323 559,06
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RAHAVIRTALASKELMA

Tuhat euroa Liite 2016 2015

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Liikevoitto 582 298 536 697

Oikaisut 

Liiketoimet, joihin ei sisälly maksuta-
pahtumaa

11 060 17 045

Käyttöpääoman muutokset

Korottomien saamisten muutos -10 989 -9 069

Osto- ja muiden velkojen muutos -11 775 8 936

Saadut osingot 2 4

Saadut korot 320 431

Maksetut korot -57 -1

Liiketoiminnan nettorahavirta 570 858 544 043

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja  
aineettomiin hyödykkeisiin

11 -10 917 -15 237

Aineellisten ja aineettomien 
hyödykkeiden ja sijoitusten myynti

443 275

Myönnetyt lainat 12 -11 000 0

Investointien nettorahavirta -21 474 -14 962

Rahoituksen rahavirta

Tilitetty opetus- ja kulttuuriminis-
teriölle

-743 345 -557 072

Rahoituksen nettorahavirta -743 345 -557 072

Rahavarojen ja muiden lyhytaikai-
sten sijoitusten muutos -193 961 -17 991

Rahavarat ja muut lyhytaikaiset 
sijoitukset tilikauden alussa

251 831 269 822

Rahavarat ja muut lyhytaikaiset 
sijoitukset tilikauden lopussa 57 870 251 831
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LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Tuhat euroa Osake-
pääoma

Jakamattomat  
voittovarat

Kertyneet 
voittovarat

Oma pääoma 
yhteensä

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

Luovutus opetus- ja kulttuuriministeriölle -515 632

Siirto jakamattomista voittovaroista 21 500 -21 500

Lisäluovutus opetus- ja kulttuuriministeriölle -80 950

Tilikauden voitto 582 563

Oma pääoma 31.12.2016 446 0 582 563 583 008



YRITYKSEN PERUSTIEDOT
Veikkaus Oy on suomalainen rahapeliyhtiö, jonka koti-
paikka on Vantaa. Veikkaus on valtion täysin omistama 
osakeyhtiö ja kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön hal-
linnonalaan. Yhtiön toimintaa säätelee osakeyhtiölain 
lisäksi arpajaislaki, jonka mukaan yhtiön tehtävänä on 
toimeenpanna raha-arpajaisia sekä veikkaus- ja vedon-
lyöntipelejä siten, että rahapelitoimintaan osallistuvien 
oikeusturva taataan, väärinkäytökset ja rikokset este-
tään sekä pelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia ja tervey-
dellisiä haittoja vähennetään. Yhtiön pelitoimintaa val-
voo sisäministeriön alaisuudessa toimiva Poliisihallitus.

UUSI RAHAPELIYHTIÖ
Syksyllä 2015 valtionneuvoston talouspoliittinen minis- 
terivaliokunta linjasi, että kolmen suomalaisen rahapeli- 
yhteisön eli Fintoton, Raha-automaattiyhdistyksen ja 
Veikkauksen rahapelitoiminnot yhdistetään uuteen  
perustettavaan, valtion kokonaan omistamaan raha- 
peliyhtiöön. 

Valtioneuvosto päätti uuden yhtiön perustamisesta 
26.5.2016. Yhtiö toimi aluksi väliaikaisella nimellä FRV 
Evo Oy. Yhtiön perustaminen oli välttämätöntä hyvissä 
ajoin ennen varsinaisen peliliiketoiminnan aloittamista, 
jotta uusi rahapeliyhtiö pystyy heti alusta alkaen huo-
lehtimaan lainsäädännön ja viranomaisten vaatimuksis-
ta sekä kykenee jatkamaan pelituotteiden tarjoamista 
vastuullisella tavalla.

Osana rahapeliyhteisöjen yhdistämistä Suomen val-
tio päätti luovuttaa Veikkaus Oy:n osakkeet apporttina 
FRV Evo Oy:lle per 31.12.2016, jonka jälkeen Veikkaus 
Oy sulautettiin FRV Evo Oy:öön. Veikkaus Oy:n hallituk-
sen hyväksymä sulautumissuunnitelma rekisteröitiin 
kauppareksiteriin 29.8.2016 ja tähän liittyvä velkojain 
kuulutus 30.8.2016. Sulautumisen täytäntöönpano 
FRV Evo Oy:öön (nykyinen Veikkaus Oy) on rekisteröi-
ty 1.1.2017.

1.1.2017 rahapeliliiketoimintansa aloittaneen uuden yh-
tiön nimeksi muutettiin Veikkaus Oy ja sillä on jatkossa 
yksinoikeus toimeenpanna kaikkia rahapelejä Suomessa. 
Uuden rahapeliyhtiön toimintaa ohjaavat muun muassa 
arpajaislaki ja rahanpesulainsäädäntö, samoin toimin-
taan kuuluu vastuullisen rahapelaamisen takaaminen 
asiakkaille.

Sulautuneen Veikkaus Oy:n hallitus on hyväksynyt ko-
kouksessaan 23.1.2017 tämän lopputilityksen julkistet-
tavaksi. 

LAATIMISPERUSTA
Lopputilitys on laadittu 31.12.2016 voimassa olevia 
IFRS-standardeja noudattaen. IFRS-standardeilla tarkoi-
tetaan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjä kansainvälisiä tilin- 
päätösstandardeja.  

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

1.1.2016 alkaen voimaan tulleet IAS ja IFRS-standardi-
muutokset ovat olleet vähäisiä, joten niillä ei ole ollut 
vaikutusta Veikkauksen lopputilitykseen.

YLEISTÄ
Lopputilitystiedot esitetään laajaa tuloslaskelmaa ja ta-
setta lukuun ottamatta tuhansina euroina ja ne perus-
tuvat alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei alla olevissa 
laatimisperiaatteissa ole muuta kerrottu. 

Laadittaessa tilinpäätöstä kansainvälisen tilinpäätös-
käytännön mukaan joudutaan tekemään tulevaisuutta 
koskevia arvioita. Nämä vaikuttavat omaisuus- ja velka-
määriin taseessa sekä tilikauden tuottoihin ja kuluihin. 
Veikkauksen lopputilityksessä merkittävimmät arviot 
liittyvät aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja ai-
neettomien hyödykkeiden poistoaikoihin ja poistomene-
telmiin sekä eläkevelvoitteen laskemisessa käytettäviin 
olettamuksiin. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvi-
oista. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa lopputili-
tyksen laatimisperiaatteiden 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 toimintava-
luutan määräisiksi raportointikauden päättymispäivän 
kursseja käyttäen. Ulkomaan rahan määräisistä liiketa-
pahtumista sekä saamisten ja velkojen muuntamisesta 
syntyneet voitot ja tappiot on merkitty tulosvaikuttei-
sesti.

Liiketoiminnan kurssivoitot- ja tappiot sisältyvät vastaa-
viin eriin liikevoiton yläpuolelle. Tilinpäätöksen valuut- 
tamääräisten erien muuttamisessa käytetyt kurssit 
ovat seuraavat:

Valuutta Tilinpäätöspäivän kurssi 

GBP  0,868
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KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET

Käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu taseessa alku- 
peräiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä 
poistoilla ja arvonalentumistappioilla. Myöhemmin hyö-
dykkeeseen kohdistuvat menot aktivoidaan silloin, kun 
ne lisäävät hyödykkeeseen liittyvää vastaista talou-
dellista hyötyä. Muut kulut, kuten normaalit huolto- ja 
korjaustoimenpiteet kirjataan kuluiksi niiden syntymis-
hetkellä. Uudet nettiarvat kirjataan kuluiksi syntymis-
hetkellään.

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

Aineettomien hyödykkeiden poistoajat (vuosia):

• atk-ohjelmistot ja aktivoidut kehitysmenot 4                     

Käyttöomaisuushyödykkeiden myynnistä tai luovutuk-
sesta syntyvät voitot tai tappiot kirjataan laajaan tulos- 
laskelmaan liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin. 
Käyttöomaisuushyödykkeiden poistomenetelmät, talou- 
delliset vaikutusajat ja jäännösarvot tarkistetaan jokai-
sen tilikauden lopussa.

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

Mikäli jonakin kautena kirjataan arvonalentumistappio, 
arvioidaan jatkossa myös viitteitä siitä voitaisiinko ky-
seinen arvonalentumistappio peruuttaa ja tarvittaessa 
peruuttaminen toteutetaan vastaavien arvonalentumis-
testauslaskelmien perusteella siihen arvoon, joka omai-
suuserällä olisi poistojen jälkeen, jos arvonalentumis-
tappiota 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 aktivoi-
daan, jos kehittämisestä syntyvä aineeton hyödyke 
tulevaisuudessa tuottaa taloudellista hyötyä. Lisäksi 
kehittämisestä aiheutuvien menojen on oltava luotetta-
vasti määritettävissä.

KANTA-ASIAKASOHJELMA
Veikkauksessa on käytössä kanta-asiakasohjelma asiak-
kaiden rekisteröitymistä varten. Kanta-asiakasohjelma 
ei sisällä ostoihin perustuvia etuja asiakkaille. Veikkauk-
sen kanta-asiakasohjelma ei siten kuulu IFRIC 13 kanta-
asiakasohjelmat soveltamisalaan.

VUOKRASOPIMUKSET
Veikkauksen tekemien vuokrasopimusten mukaisesti 
omistamiselle ominaiset riskit ja edut eivät siirry vuok-
ralleottajalle, 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 var-
ten rahoitusvara on hankittu. Rahoitusvarojen ostot ja 
myynnit kirjataan kaupantekopäivänä.

Myytävissä olevat sijoitukset koostuvat osakkeista, 
osuuksista sekä rahavaroihin sisältyvistä jälkimarkkina-
kelpoisista korkoinstrumenteista. Ne arvostetaan käy-
pään arvoon ja arvon muutos kirjataan muihin laajan tu-
loksen eriin. Noteeraamattomat 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 asiamie-
hen maksamien voittojen erotus.

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

Rahoitusvelkoihin kuuluvat lyhytaikaiset korottomat 
velat merkitään kirjanpitoon käypään arvoon. Myöhem-
min ne arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jak-
sotettuun hankintamenoon.
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ENNAKKOMAKSUT OPETUS- JA  
KULTTUURIMINISTERIÖLLE
Yhtiö tilittää ennakkoa omistajalle vähintään neljännes-
vuosittain tilikauden tuloksesta. Ennakkomaksut esite-
tään taseen lyhytaikaisissa varoissa. Tilikauden tulos 
kirjataan omasta pääomasta yhtiökokouksen päätöksen 
perusteella.

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. Tällaisiksi 
maksuiksi katsotaan maksut TyEL-järjestelmään.

Muut eläkejärjestelyt ovat etuuspohjaisia eläkejärjeste-
lyitä. Niiden osalta kirjataan taseeseen tiettyjen olet-
tamusten perusteella laskettu velka, joka kuvastaa jär-
jestelyn perusteella tulevaisuudessa maksettavaksi 
tulevien eläkkeiden määrää. Tulosvaikutteisesti kirjatta-
va eläkekulu kuvastaa mm. henkilöstön tilikaudella suo-
rittaman työn johdosta aiheutuvaa velan lisäystä. 

Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä kirjattavat erät saa-
daan vakuutusmatemaattisista laskelmista. Laskelmia 
laadittaessa käytetään olettamuksia, jotka koskevat 
esimerkiksi eläkejärjestelyn piirissä olevien henkilöi-
den työsuhteiden päättymistä ennen eläkeikää, tule-
vaa palkkatasoa sekä laskelmissa käytettävää diskont-
tokorkoa. Kauden työsuoritukseen perustuva meno ja 
etuuspohjaisen järjestelyn nettovelan nettokorko kirja-
taan tulosvaikutteisesti ja esitetään työsuhde-etuuk-
sissa aiheutuvissa kuluissa. Etuuspohjaisen nettovelan  
(tai –omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä aiheutu-
vat erät kirjataan muihin laajan tuloksen eriin.

PITKÄAIKAISET TYÖSUHDE-ETUUDET
Palvelusvuosilisien maksuvelvoite on laskettu henki-
löstön työhöntulovuosien perusteella, diskonttaamalla 
kunkin vuoden lopussa realisoituva maksuvelvoite nyky- 
hetkeen. 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 
voitonjaon yhteydessä voittosummien pyöristyksestä 

kertyneet sentit sekä veikkauspelien voitonjaossa jaka- 
matta jäävä rahapeliasetuksen mukaisten voittojen 
osuus. Vuoden lunastusajan jälkeen rahastoon siirre-
tään eri pelien voitonjaosta lunastamatta jääneet voitot. 
Rahastossa olevia varoja käytetään eri pelien ylimääräi-
siin voitonjakoihin sekä rahapeliasetuksen mukaisiin  
pelivoittojen oikaisuihin ja tasauksiin. Yhtiöllä on vel-
voite jakaa koko rahapeliasetuksen mukaisten voittojen 
määrä pelaajille.

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 viesti- 
palvelu- ja vuokratuotot.

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

VOITOT
Laajaan tuloslaskelmaan on kirjattu liikevaihtoon koh-
distuvat pelien sääntöjen mukaiset voitot. 

Edellisenä vuonna lunastamatta jääneet voitot ja voit-
tojen pyöristämisestä syntyneet varat tulee rahapeli-
asetuksen mukaan siirtää maksettavaksi voittoina eri 
pelien myöhemmillä pelikierroksilla viimeistään seuraa-
van kalenterivuoden aikana.

MATERIAALIT JA PALVELUT
Myyntipalkkiot muodostuvat asiamiehille pelien myyn-
nin perusteella maksettavista palkkioista. Palkkiopro-
sentti vaihtelee peleittäin.

Valvonta- ja viranomaismaksut sisältävät pelien valvon-
takulut, pelien tuotekehitykseen liittyvien valvonta-
järjestelmien kulut, peliriippuvuuden seuranta- ja tut-
kimuskulut sekä Peluurin (peliongelmaisten palveleva 
puhelin) kulut.  

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

Arvonta- ja tulosinformaatiokulut sisältävät pelien tv-
yhteistyösopimus- ja muita tulosten julkaisemiseen liit-
tyviä kuluja.

14



Pelikohdeyhteistyöhön sisältyvät pelien kohdetieto-
jen käytettävyydestä aiheutuneet kulut. Kustannukset 
ovat sopimussidonnaisia tai muodostuvat joko pelien 
kierroskohtaisen tai vuotuisen liikevaihdon mukaan.

Tuotemainonnan kulut sisältävät tuotteisiin liittyvät 
tuotemainonnan mediatilaostot sekä tuotanto- ja suun-
nittelukulut.

LIIKEVOITTO
Liikevoitto tai -tappio muodostuu liikevaihdosta ja muis-
ta liiketoiminnan tuotoista, joista vähennetään makse-
tut voitot ja arpajaisvero sekä materiaalien ja palvelujen 
kulut, työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut ja palvelu-
jen ostot sekä poistot ja mahdolliset arvonalentumistap-
piot.

VEROT
Arpajaisvero on 12 % summasta, joka määräytyy kalen-
terikuukaudelle kirjanpidossa kohdistuvista pelien ja ar-
pojen myynneistä saaduista tuloista vähennettynä nii-
den perusteella kuluksi kirjatuista voitoista. Saatuun 
erotukseen lisätään/vähennetään kalenterikuukauden 
aikana voittorahastoon/voittorahastosta kirjattujen  
varojen määrä.

Arvonlisäverolain 59 §:n mukaan Veikkaus ei ole arvon-
lisäverovelvollinen. 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 SOVELLETTA-
VIKSI TULEVAT UUDET JA MUUTETUT 
STANDARDIT SEKÄ TULKINNAT
IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (sovelletta-
va 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uusi 
standardi sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen asiakas-
sopimusten perusteella saatavien myyntituottojen kir-
jaamiseen ja korvaa nykyiset IAS 18- ja IAS 11-standar-
dit ja niihin liittyvät tulkinnat. Myynnin kirjaaminen voi 
tapahtua ajan kuluessa tai tiettynä ajankohtana, ja kes-
keisenä kriteerinä on määräysvallan siirtyminen. Stan-
dardi lisää myös esitettävien liitetietojen määrää.

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja siihen tehdyt muutok-
set (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tili-
kausilla). Uusi standardi korvaa nykyisen standardin IAS 
39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen. 
IFRS 9 muuttaa rahoitusvarojen luokittelua ja arvosta-

mista sekä sisältää rahoitusvarojen arvonalentumisen 
arviointiin uuden, odotettuihin luottotappioihin perustu-
van mallin. Rahoitusvelkojen luokittelu ja arvostaminen 
vastaavat suurelta osin nykyisiä IAS 39:n vaatimuksia. 
Suojauslaskennan osalta on edelleen kolme suojauslas-
kentatyyppiä. Aiempaa useampia riskipositioita voidaan 
ottaa suojauslaskennan piiriin ja suojauslaskennan peri-
aatteita on yhtenäistetty riskienhallinnan kanssa. 

IFRS 16 Vuokrasopimukset* (sovellettava 1.1.2019 tai 
sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uusi standardi korvaa 
IAS 17 -standardin ja siihen liittyvät tulkinnat. IFRS 16 
-standardi edellyttää vuokralle ottajilta vuokrasopimus-
ten merkitsemistä taseeseen vuokranmaksuvelvoittee-
na sekä siihen liittyvänä omaisuuseränä. Taseeseen 
merkitseminen muistuttaa paljon IAS 17:n mukaista 
rahoitusleasingin kirjanpitokäsittelyä. Taseeseen mer-
kitsemisestä on kaksi helpotusta, jotka koskevat lyhyt- 
aikaisia enintään 12 kuukautta kestäviä vuokrasopi-
muksia sekä arvoltaan enintään USD 5 000 olevia hyö-
dykkeitä. Vuokralle antajien kirjanpitokäsittely tulee 
säilymään suurelta osin nykyisen IAS 17:n mukaisena.

Merkittävien uusien standardien (IFRS 9, IFRS 15, IFRS 
16) käyttöönotto tapahtuu uudessa peliyhtiössä.

Muilla julkaistuilla standardimuutoksilla tai tulkinnoilla 
ei yhtiön arvion mukaan tule olemaan vaikutusta loppu-
tilitykseen.
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Tuhat euroa 2016 % osuus  
liikevaihtosta 2015 %osuus  

liikevaihdosta

POTTIPELIT

Lotto 379 972 17,2 436 732 20,8

Viking Lotto 94 142 4,3 75 488 3,6

Eurojackpot 251 652 11,4 222 864 10,6

Jokeri 111 574 5,1 108 012 5,2

Lomatonni 8 902 0,4 0 0,0

POTTIPELIT YHTEENSÄ 846 243 38,4 843 097 40,2

PÄIVITTÄISPELIT

Keno 381 281 17,3 384 762 18,4

Naapurit 23 402 1,1 26 317 1,3

Raaputusarvat  136 127 6,2 143 553 6,9

Syke 5 068 0,2 4 853 0,2

Pore 6 282 0,3 6 375 0,3

eArvat 183 390 8,3 155 865 7,4

eBingo 87 078 3,9 81 613 3,9

Matkapeli 4 126 0,2 0 0,0

PÄIVITTÄISPELIT YHTEENSÄ 826 754 37,5 803 338 38,3

URHEILUPELIT

Pitkäveto 278 758 12,6 234 472 11,2

Tulosveto 40 051 1,8 36 058 1,7

Moniveto 69 860 3,2 66 031 3,2

Voittajaveto 9 555 0,4 9 338 0,4

Vakioveikkaus 75 357 3,4 69 209 3,3

Moniveikkaus 0 0,0 7 0,0

Live voittajaveto 57 950 2,6 33 755 1,6

URHEILUPELIT YHTEENSÄ 531 532 24,1 448 870 21,4

PELIRYHMÄT YHTEENSÄ 2 204 529 100,0 2 095 306 100,0

1. ERITTELY LIIKEVAIHDOSTA  
PELEITTÄIN JA PELIRYHMITTÄIN



Tuhat euroa 2016 2015 2014 2013 2012

Liikevaihto 2 204 529 2 095 306 1 959 489 1 858 365 1 775 812

Pelikate 918 370 885 122 863 051 835 872 825 808

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

Liikevoitto 582 298 536 697 519 239 505 173 497 922

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

Tulos ennen tp-siirtoja 582 563 537 132 520 369 506 347 500 803

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

Tulos 582 563 537 132 520 369 506 347 500 803

Liikevaihdosta % 26% 25,6 % 26,6 % 27,3 % 28,2 %
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2. TULOSKEHITYS VUOSINA 2012-2016



Tuhat euroa 2016 2015

Vuokratuotot 34 33

Viestipalvelutuotot 0 11

Vahingon- ja vakuutuskorvaukset 307 0

Edellisten tilikausien hyvitykset 552 57

Käyttöomaisuuden myyntivoitot 254 159

Gtech Engineering Resources 2014-2016 935 0

Muut tuotot 5 31

YHTEENSÄ 2 088 292
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3. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT



Tuhat euroa 2016 2015

Aineettomat hyödykkeet 6 550 12 607

Rakennukset ja rakennelmat 1 047 1 018

Koneet ja kalusto 3 718 3 578

YHTEENSÄ 11 314 17 203

Käyttöomaisuushyödykkeistä tehdään tasapoistot taloudellisen vaikutusajan mukaisesti.  
Maa-alueista, asunto-osakkeista ja taide-esineistä ei tehdä poistoja.  
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4. POISTOT
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Tuhat euroa 2016 2015

Palvelujen ostot, IT-palvelut 23 577 26 942

Palvelujen ostot, muut 5 231 7 247

PALVELUJEN OSTOT 28 808 34 189

Palvelujen ostoihin sisältyvät tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastus 31 31

Muut palvelut 167 76

YHTEENSÄ 198 107

5. PALVELUJEN OSTOT
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Tuhat euroa 2016 2015

Muu mainonta ja markkinointi 12 366 12 355

Muut vapaaehtoiset henkilöstökulut   1 471 1 246

Matkakulut 990 851

Edustus- ja neuvottelukulut 388 370

Autokulut 315 321

Tarvikkeet ja rahdit 3 035 2 739

Koneet ja laitteet 6 001 7 383

Kiinteistökulut 1 917 1 939

Ohjelmistojen ylläpito- ja huoltomaksut 6 002 7 360

Pankkikulut 3 591 3 237

Puhelinkulut 434 444

Muut toimistokulut 727 1 350

YHTEENSÄ 37 238 39 596

6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
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Tuhat euroa 2016 2015

Tutkimus-ja kehittämiskulut 9 13

Tutkimus-ja kehittämisinvestoinnit 6 7

YHTEENSÄ 15 20

7. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT
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Tuhat euroa 2016 2015

Osinkotuotot myytävissä olevista  sijoituksista 2 4

Korkotuotot talletus- ja pankkitileiltä 305 420

Muut rahoitustuotot 15 11

Rahoitustuotot yhteensä 323 435

Korkokulut 57 1

Rahoituskulut yhteensä 57 1

YHTEENSÄ 265 434

8. RAHOITUSTUOTOT JA KULUT
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Tuhat euroa
Maa- ja 

 vesialueet
Rakennukset 

ja rakennelmat
Koneet 

 ja kalusto Muut
Keskeneräiset 

hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2016 1 906 29 023 37 232 678 1 974 70 813

Lisäykset 0 2 255 1 812 0 4 067

Vähennykset 0 0 -1 465 0 -1 465

Siirrot erien välillä 0 1 250 724 0 -1 974 0

Hankintameno 31.12.2016 1 906 32 528 38 304 678 0 73 415

Kertyneet poistot 1.1.2016 - -11 177 -28 819 - - -39 997

Tilikauden poisto - -1 047 -3 113 - - -4 160

Vähennysten kertyneet 
poistot

- 0 672 - - 672

Kertyneet poistot 
31.12.2016

- -12 224 -31 261 - - -43 485

Kirjanpitoarvo  31.12.2016 1 906 20 304 7 043 678 0 29 930

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 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

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

9. AINEELLISET HYÖDYKKEET JA POISTOT
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2016
ATK-ohjelmistot  

ja aktivoidut  
kehitysmenot

2015
ATK-ohjelmistot 

ja aktivoidut 
kehitysmenot

Hankintameno 1.1.2016 107 396 Hankintameno 1.1.2015 97 393

Lisäykset 6 850 Lisäykset 10 003

Vähennykset 17 518 Vähennykset 0

Hankintameno 31.12.2016 96 728 Hankintameno 31.12.2015 107 396

Kertyneet poistot 1.1.2016 89 839 Kertyneet poistot 1.1.2015 77 232

Tilikauden poisto 6 550 Tilikauden poisto 12 607

Vähennysten kertyneet poistot 17 518 Vähennysten kertyneet poistot 0

Kertyneet poistot 31.12.2016 78 871 Kertyneet poistot 31.12.2015 89 839

Kirjanpitoarvo  31.12.2016 17 857 Kirjanpitoarvo  31.12.2015 17 557

Kirjanpitoarvo  1.1.2016 17 557 Kirjanpitoarvo  1.1.2015 20 161

10. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET JA POISTOT
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11. RAHAVIRTA INVESTOINNEISTA JA  
KESKENERÄISISTÄ SIJOITUKSISTA
Tuhat euroa 2016 2015

 

Ohjelmistot 15 936 1 872

Atk-laitteet 771 2 321

Konttorikalusto 160 180

Kalusto, muut laitteet 668 396

Kiinteistöt

Perusparannukset 3 505 867

Koneet, laitteet, kalusto 0 3 505 0 867

Asunto-osakkeet

Yhtiön autot 936 341

Taide-esineet 0 49

Pitkäaikaiset saamiset 5

Keskeneräiset investoinnit -11 061 9 206

YHTEENSÄ 10 917 15 237
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12. MYYTÄVISSÄ OLEVAT SIJOITUKSET  
JA MUUT PITKÄAIKAISET SAAMISET
MYYTÄVISSÄ OLEVAT SIJOITUKSET

Tuhat euroa 2016 2015

Noteeraamattomat osakesijoitukset 486 486

YHTEENSÄ 486 486

MUUT PITKÄAIKAISET SAAMISET

Tuhat euroa 2016 2015

Vakuustalletus, Eurojackpot 12 185 12 185

YHTEENSÄ 12 185 12 185

PITKÄAIKAISET LAINASAAMISET

Tuhat euroa 2016 2015

FRV Evo Oy 11 000 0

YHTEENSÄ 11 000 0

Veikkaus on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä arpajaislain 13 b §:n tarkoit-
taman luvan lainan myöntämiselle.  
  
Yhtiöllä on pääomalainasaamisia 11 milj.euroa. Pääasialliset lainaehdot: 
 
1.  Pääoma maksetaan takaisin (1) yhden kuukauden kuluessa siitä, kun FRV Evo 

Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa on vahvistettu tilinpäätös, joka mahdol-
listaa pääomalainan tai sen osan takaisinmaksun edellyttäen, että FRV Evo 
Oy:n vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä 
ylittää FRV Evo Oy:n viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen sisältävän taseen 
mukaisen tappion määrän OYL 12 luvun 1 pykälän mukaisesti. 

 
2.  Mikäli lainaa ei voida suorittaa takaisin edellä mainittuna ajankohtana, lainaa 

maksetaan takaisin kyseisinä ajankohtana siinä määrin, kun FRV Evo Oy:n 
vapaan pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää FRV 
Evo Oy:n viimeksi vahvistetun tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen 
tappion määrän.

  
3.  Pääomalaina on koroton sopimuksen allekirjoittamisesta lukien.
 
4.  Lainan pääoma maksetaan yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa muita velkoja 

huonommalla etuoikeudella, kuitenkin siten, että pääomalainat ovat keskenään 
samalla oikeudella. 

 
5.  FRV Evo Oy ei anna vakuutta lainan pääoman maksamisesta. 1.1.2017  

fuusion vaikutuksesta pääomalainan takaisinmaksu-ehtojen merkitys katoaa. 
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13. LYHYTAIKAISET SAAMISET

Tuhat euroa 2016 2015

Myyntisaamiset 14 018 13 324

Siirtosaamiset 7 350 792

Muut saamiset 14 141 10 404

YHTEENSÄ 35 510 24 520

Myyntisaamiset ovat asiamiehiltä veloittamattomia pelimaksuja. Veloitusjakso on maanantaista sunnuntaihin 
ja edellisen viikon veloitus tapahtuu maksuaineistolla keskiviikkoisin. Myyntipaikkojen lukumäärä on 3 898 kpl. 
Myyntisaamisten luonteesta johtuen ei luottoriskiä perinteisesti ole. Myyntisaamisten tasearvot eivät poikkea 
käyvistä arvoista tilinpäätöspäivänä.

SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT

Tuhat euroa 2016 2015

Integraatiokulut 2016 5 232 0

Vuoden 2017 kuluja, jotka maksettu 2016 553 0

Gtech Engineering Resources 2014-2016 935 0

Gtech saamiset 15 8

Kela palautukset 76 74

Eurojackpot arvontaprojekti 514 519

Jaksotettu korkosaatava 0 94

Jaksotetut lisenssimaksut 0 63

Muut siirtosaamiset 25 35

YHTEENSÄ 7 350 792
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14. RAHAVARAT JA MUUT  
LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET

Tuhat euroa 2016 2015

Käteinen raha ja pankkitilit 57 870 9 331

Talletukset  ja saamiset 0 242 500

YHTEENSÄ 57 870 251 831

Myytävissä olevat sijoitukset ovat sijoitustodistuksia, joilla on lyhyt erääntymis-
aika. 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 ra-
hoitusriskien hallintaan sovelletaan riskienhallintapolitiikkaa, joka on Veikkauksen 
hallituksen hyväksymä. Rahoitusriskeistä valuuttakurssiriski ja maksuvalmiusriski 
eivät ole merkittäviä Veikkauksen toiminnan luonteesta johtuen.  
    
      
Korkoriski

Lyhyet rahamarkkinasijoitukset altistavat Veikkauksen korkoriskille,  joka ei ole 
kuitenkaan merkittävä. Tulot ja operatiiviset rahavirrat ovat pääosin riippumat-
tomia 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 osakesijoituk-
sia. 

Saamisiin asiamiehiltä liittyvä luottoriski on laajalti hajaantunut eikä siihen 
näin ollen liity merkittävää luottoriskiä.     
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15. OMA PÄÄOMA JA PÄÄOMAN HALLINTA

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

JAKAMATTOMAT VOITTOVARAT

Tilikauden voiton ja opetus- ja kulttuuriministeriölle luovutettavan voitto-osuuden erotus kirjataan yhtiökokouksen 
päätöksellä jakamattomiin voittovaroihin. Jakamattomien voittovarojen käytöstä päättää yhtiökokous ja opetus- ja 
kulttuuriministeriö jakaa ne myöhemmin edunsaajille. 

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

Jakamattomissa voittovaroissa oli joulukuussa 2016 käyttämättä vuosilta 2011 40,1 milj.euroa, 2014 2,85 milj.
euroa ja 2015 21,5 milj.euroa yhteensä 64,45 milj.euroa. Jakamattomat voittovarat 64,45 milj.euroa on joulukuussa 
tilitetty opetus-ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksen HE132/2016 mukaisesti.
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16. LYHYTAIKAISET VELAT

Tuhat euroa 2016 2015

Kestopeliennakot 13 176 20 284

Ostovelat 0 13 346

Siirtovelat

Jaksotetut henkilöstökulut 9 282 7 053

Siirtyvät maksettavat voitot 26 367 15 574

Avoimet ostoreskontran velat 2016 3 268 0

Muut projektit, laskuttamaton osuus 3 473 5 394

Muut siirtovelat 948 3 917

YHTEENSÄ 43 338 31 938

Velat pelaajille 30 472 34 504

Tilitysvelat valtiolle

Arpajaisvero 20 120 20 775

Ennakonpidätysvelka 642 592

Sosiaaliturvamaksuvelka 39 36

Arvonlisävero 1 007 872

21 808 22 275

Muut lyhytaikaiset velat 18 110 17 130

YHTEENSÄ 126 903 139 477

Velat pelaajille sisältävät  lunastamattomia voittoja ja vedonlyöntipelien 
palautuksia sekä nettipelaajien pelitileillä olevat varat.

Muut lyhytaikaiset velat sisältävät mm. voittorahaston varat. Näitä 
varoja oli taseessa 31.12.2015 yhteensä 13,7 milj.euroa. Vuonna 2016 
voittorahastoon kertyi varoja 15,9 milj. euroa. Varoja käytettiin tilikau-
den aikana rahapeliasetuksen mukaisten voittojen tasaamiseen 0,07 
milj. euroa ja muiden voittojen maksamiseen 15,4 milj. euroa. Varoja 
taseessa 31.12.2016 yhteensä 14,1 milj.euroa.
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17. TYÖSUHDE-ETUUKSISTA  
AIHEUTUVAT VELVOITTEET

Tuhat euroa 2016 2015

Laajan tuloslaskelman  eläkekulu

TULOSLASKELMAN ETUUSPOHJAINEN ELÄKEKULU

  Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 918 49

  Nettokorkokulu 32 28

YHTEENSÄ 950 77

Uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät -108 -117

TASEESSA ESITETYN ETUUSPOHJAISEN NETTOVELAN TÄSMÄYTYSLASKELMAT

Etuuspohjainen velvoite 3 656 2 942

Varojen käypä arvo 1 368 1 266

Etuuspohjainen nettovelka taseessa 31.12. 2 288 1 676

Etuuspohjainen nettovelka 1.1. 1 676 1 724

Kirjaukset tuloslaskelmaan 950 77

Yhteensä laajaan tuloslaskelmaan kirjatut  
uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät 

-108 -117

Työnantajan suorittamat maksut järjestelyyn -230 -8

Etuuspohjainen nettovelka taseessa 31.12. 2 288 1 676

TASEESSA ESITETYN ETUUSPOHJAISEN NETTOVELAN MUUTOKSET

Etuuspohjainen velvoite 1.1. 2 942 3 594

Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 42 49

Työsuoritukseen perustuvat uudelleen- 
määrittämisestä syntyneet menot 

876 0

Korkokulut 56 61

Uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät

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

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

  Kokemusperäiset voitot (-) / tappiot (+) -28 -528

Maksetut etuudet -232 -234

Etuuspohjainen velvoite 31.12. 3 656 2 942

Eläkevelvoitteet      

Veikkauksen etuuspohjaiset eläkejärjestelyt ovat osalle henkilöstöä vakuutusyhtiössä järjestettyjä lisäeläkkeitä, 
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. Laskelmassa on huomioitu tuleva eläkeuudistus, etueläkettä määri-
tettäessä kompensoidaan vuonna 2017 voimaan tulevan työeläkeuudistuken yleisen eläkeiän nouseminen 65 
vuoteen. 
 
Taseessa velvoitteena esitetään vakuutetuille annettu lupaus ja omaisuuseränä esitetään vakuutusyhtiön vastuul-
la oleva osuus tästä velvoitteesta. Eläkkeitä ja vapaakirjoja korotetaan eläkeindeksillä, jonka kustannus on koko-
naan yhtiön vastuulla, koska vakuutusyhtiön hyvitysoletus on arvioitu nollaksi. 
  
Vakuutusjärjestelyssä  varojen määrä lasketaan samalla diskonttauskorolla kuin velvoite, jolloin diskonttauskoron 
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 4,8 % ja vastaavasti 
sen lasku 0,5 %:lla vähentäisi velvoitetta 4,5 %.                                                        
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17. TYÖSUHDE-ETUUKSISTA  
AIHEUTUVAT VELVOITTEET

JÄRJESTELYYN KUULUVIEN VAROJEN KÄYPIEN ARVOJEN MUUTOKSET

Käyvät arvot 1.1. 1 266 1 870

Korkotuotot 24 33

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

80 -411

Työnantajan suorittamat maksut järjestelyyn 230 8

Maksetut etuudet -232 -234

Käyvät arvot 31.12. 1 368 1 266

Määrä, jonka yhtiö odottaa suorittavansa etuuspohjaisiin  
järjestelyihin  vuonna 2017 (teur)

0 120

Järjestelyn varat ovat hyväksyttyjä vakuutussopimuksia.

MERKITTÄVÄT VAKUUTUSMATEMAATTISET OLETTAMUKSET

Diskonttauskorko 1,5 % 2,0 %

Palkkojen nousu 2,5 % 2,3 %

Eläkkeiden korotus 1,8 % 1,6 %

Etuuspohjaisen velvoitteen painotettuun  
keskiarvoon perustuva duraatio

11 11

MUUT PITKÄAIKAISET TYÖSUHDE-ETUUDET: PALVELUSVUOSILISÄ

Veikkaus myöntää henkilöstölle pitkäaikaiseksi työsuhde-etuudeksi luokiteltavan palvelusvuosilisän.

Taseeseen kirjattu velvoite

Tuhat euroa 2016 2015

Tilikauden alussa 143 151

Muutos 187 -8

Tilikauden lopussa 330 143
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18. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

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

Maksetut palkat, palkkiot ja luontaisedut

Tuhat euroa 2016 2015

Toimitusjohtaja 429 459

Muut johtoryhmän jäsenet* 1 053 1 054

Hallitus 177 182

Hallintoneuvosto 56 42

YHTEENSÄ 1 714 1 737

*Johtoryhmässä oli tilikauden 2016 lopussa jäseniä 6, mutta tammi-maaliskuussa 7. Vuonna 2015 jäseniä oli 6.  
 
Palkoissa on ilmoitettu koko vuoden maksetut palkat tulospalkkoineen.  

Toimitusjohtajalle johtajasopimuksen päättymisen jälkeisenä etuutena maksettava korvaus on 348 tuhatta euroa 
sekä IT-johtajalle johtajasopimuksen päättymisen jälkeisenä etuutena maksettava korvaus on 115 tuhatta euroa. 
Näiden kuluvaikutus on huomioitu vuoden 2016 tuloslaskelmassa ja korvaukset maksetaan vuonna 2017. Lisäk-
si henkilöt ovat oikeutettuja vuodelta 2016 ansaittuun tulospalkkioon, jonka suuruus määräytyy tilinpäätöksen 
valmistumisen jälkeen ja maksetaan vuonna 2017.  

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on yhtiön puolelta 6 kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta 3 kuukautta. Toimitus-
johtaja 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 kuukaut-
ta. Tiettyjen ehtojen täyttyessä johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja yhdeksän tai kuuden kuukauden palkkaa 
vastaavaan korvaukseen irtisanomistilanteessa.  

Hallituksen jäsenillä ja yritysjohdolla ei ole tavanomaisista työsuhde-eduista poikkeavia etuuksia. Yritysjohdolla 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 ostohinnat ja toi-
mitusehdot ovat samat kuin minkä tahansa muun asiakasryhmän kanssa toimittaessa ja niiden määrä on vähäinen. 
 
Veikkaus on antanut FRV Evo Oy:lle 11 milj. euron pääomalainan opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamansa arpa-
jaislain 13 b §:n tarkoittaman luvan mukaisesti.  
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19. MUUT VUOKRASOPIMUKSET  
JA VASTUUSITOUMUKSET
Tuhat euroa 2016 2015

Muut vuokrasopimukset yhden vuoden kuluessa 14 30

Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 0 14

Leasingvastuut koostuvat konttorilaitteistosta.

Veikkaus on sitoutunut ostamaan vuosittan pelijärjestelmän ylläpito- ja kehitystyötä vuoden 2018 loppuun asti.  
Vuonna 2017 yhteensä 35 henkilötyövuotta  ja  2018 yhteensä  35 henkilötyövuotta. 

Veikkauksella oli 31.12.2016 henkilöstön huoltokonttorilainojen takausvastuita 26 tuhatta euroa.  
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20. LOPPUTILITYKSEN JA TOIMINTA- 
KERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Helsingissä 30. päivänä tammikuuta 2017

   
   
   
Kirsi Komi      Lauri Veijalainen
hallituksen puheenjohtaja     hallituksen varapuheenjohtaja
   

   
Eva Liljeblom      Minna Metsälä
    
   

Alf Rehn       Tero Ojanperä
   
   

Harri Syväsalmi   
   
   

   
       Juha Koponen
       toimitusjohtaja
   
   

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.   
   
   
Helsingissä, 30. päivänä tammikuuta 2017   
   
KPMG Oy Ab   
  

 
Leenakaisa Winberg, KHT   
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21. LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA  
JA TOSITELAJEISTA
Pääkirja   digitaalisessa muodossa

Päiväkirja  digitaalisessa muodossa

Kassa- ja maksuliikennetositteet  V- ja R-tositelajit paperitositteina ja digitaalisessa muodossa

Matkalaskutositteet E-tositelaji digitaalisessa muodossa

Muistiotositteet M-tositejaji digitaalisessa muodossa

Myyntireskontratositteet A-tositelaji digitaalisessa muodossa

Onnetreskontratositteet N-tositelaji digitaalisessa muodossa

Ostoreskontratositteet O-tositelaji digitaalisessa muodossa

Palkkatositteet P-tositelaji paperitositteina ja digitaalisessa muodossa

Poistotositteet/Käyttöomaisuus D-tositelaji digitaalisessa muodossa

Terveydenhoitotositteet H-tositelaji paperitositteina ja digitaalisessa muodossa

Voittotositteet W-tositelaji digitaalisessa muodossa

Liitetietotositteet L-tositelaji paperitositteina ja digitaalisessa muodossa

Yhtiön pääkirjanpito, myyntireskontra sekä käyttöomaisuus on tehty Microsoft Dynamic AX -nimisessä järjes-
telmässä, kassajärjestelmänä on ollut CPU (Computer Program Unit) ja maksuliikennejärjestelmä Baswaren 
Maksuliikenne-järjestelmä. Ostoreskontrajärjestelmä on käytetty Baswaren Invoice Processing -järjestelmää, 
matkalaskujärjestelmä on ollut Visman M2 ja palkkajärjestelmänä CGI Palkat. Onnetreskontrajärjestelmänä on 
IGT:n (International Game Technology) nettipelijärjestelmä.




