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Veikkaus Oy aloitti rahapelien toimeenpanon 
vuoden 2017 alussa, kun kolmen aiemman 
suomalaisen rahapeliyhteisön rahapelitoi-
minnot yhdistettiin. Yhdistäminen toteutet-
tiin Fintoto Oy:n osalta osakekaupan ja FRV 
Evo Oy:öön sulautumisen kautta, Veikkaus 
Oy:n osalta apporttiluovutuksen ja FRV Evo 
Oy:öön sulautumisen kautta sekä Raha-au-
tomaattiyhdistyksen osalta siirtämällä lii-
ketoiminta FRV Evo Oy:lle. FRV Evo Oy otti 
1.1.2017 alkaen toiminimekseen Veikkaus Oy. 

Yhtiöjärjestyksensä mukaisesti Veikkauk-
sen toimialana on harjoittaa arpajaislain 
mukaisia urheilu- ja hevoskilpailuja sekä 
muiden kilpailujen tuloksiin tai arpomiseen 
perustuvaa veikkaustoimintaa, vedonlyön-
tiä, raha-arpajaistoimintaa sekä raha-au-
tomaatti- ja kasinopelitoimintaa ja näistä 
aiheutuvaa muuta toimintaa. Veikkauksen 
pelitoiminnassa noudatetaan arpajaislakia, 
valtioneuvoston asetusta Veikkaus Oy:n ra-
hapelien toimeenpanosta ja sisäministeriön 
asetusta rahapelien pelisäännöistä.

Veikkaus on valtion omistama osakeyhtiö ja 
kuuluu valtioneuvoston kanslian omistajaoh-

jaukseen. Valtio on sitoutunut yhtiön vastui-
siin osakepääomapanoksensa verran ja sen 
rooli yhtiössä rajoittuu osakkeenomistajan 
vastuisiin.

Veikkauksen hallinnon perustana on arpa-
jaislaki sekä osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys. 
Arpajaislain mukaan yhtiön tehtävänä on 
harjoittaa rahapelitoimintaa siten, että raha-
peleihin osallistuvien oikeusturva taataan, 
väärinkäytökset ja rikokset pyritään estä-
mään sekä pelaamisesta aiheutuvia talou-
dellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja 
ehkäistään ja vähennetään. 

Veikkaus sitoutuu noudattamaan Suomen 
listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015, min-
kä lisäksi toimintaa ohjaavat valtion omis-
tajapolitiikkaa koskeva periaatepäätös 
13.5.2016 sekä OECD:n corporate gover-
nance -periaatteet. Lisäksi raportoinnissa 
otetaan huomioon Valtioneuvoston kanslian 
omistajaohjausosaston 1.10.2014 antama 
ohjeistus valtion enemmistöomisteisille yh-
tiöille maakohtaisten verojen raportoinnista 
(ns. verojalanjälkiraportointi).
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YHTIÖKOKOUS
Veikkauksen ylin hallinnollinen elin on yhtiökokous, 
joka yhtiöjärjestyksen mukaan valitsee hallituksen 
ja hallintoneuvoston sekä tilintarkastajan. Valtio-
neuvoston kanslian edustaja osallistuu aina varsi-
naisiin ja mahdollisiin ylimääräisiin yhtiökokouksiin 

ja käyttää omistajalle kuuluvaa päätösvaltaa. Val-
tion edustajana yhtiökokouksissa toimii valtakirjalla 
asianomainen ministeri, valtioneuvoston kanslian 
omistajaohjausosaston osastopäällikkö tai muu 
virkamies.

2017
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2017. Siinä olivat 
läsnä Suomen valtion edustajana omistajaohjausosaston 
osastopäällikkö, ylijohtaja Eero Heliövaara, valtioneu-
voston kanslian muina edustajina finanssineuvos Pekka 
Hurtola, johtava erityisasiantuntija Minna Pajumaa, johta-
va erityisasiantuntija Marja Pokela ja neuvotteleva virka-
mies Esko Pyykkönen, yhtiön hallituksen puheenjohtaja 
Olli-Pekka Kallasvuo sekä toimivan johdon edustajina 

toimitusjohtaja Olli Sarekoski, talousjohtaja Maija Hjelt ja 
vastuullisuus- ja henkilöstöjohtaja Pekka Ilmivalta. 

Yhtiökokous käsitteli tilinpäätösasioiden lisäksi yhtiön 
palkitsemispolitiikkaa ja yhteiskuntavastuuasioita sekä 
päätti hallituksen, hallintoneuvoston ja tilintarkastajien 
valinnasta ja palkkioista. 

Tilintarkastaja Yhtiökokous

Hallintoneuvosto

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

TOIMINNOT

Hallitus

Henkilöstö-
valiokunta

Tarkastus-
valiokunta

Sisäinen
tarkastus

Asiakkuudet ja digitaaliset kanavat

Lakiasiat ja hankinnat

Talous, toimitilat, logistiikka  
ja myyntipaikkapalvelut

Tuotteet ja markkinointi Vastuullisuus, turvallisuus  
ja henkilöstö

Viestintä, Yhteiskunta- ja  
edunsaajasuhteet, Sponsorointi

Toimitusjohtaja, kv-kehitys 
ja strategia

Myyntipaikat

ICT

VEIKKAUS OY

YHTIÖN HALLINTOELIMET
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HALLITUKSEN VALIOKUNNAT
Hallituksen sisäiseen työnjakoon kuuluvat tarkas-
tusvaliokunta ja henkilöstövaliokunta. Valiokunnat 

raportoivat säännöllisesti työstään hallitukselle.

TARKASTUSVALIOKUNTA
Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hal-
litusta huolehtimaan siitä, että yhtiön kirjanpidon 
ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti jär-
jestetty ja että sisäinen valvonta, riskienhallinta, 
tilintarkastus sekä sisäinen tarkastus on järjestet-
ty lakien, määräysten ja hallituksen vahvistamien 
toimintaperiaatteiden mukaisesti. Tarkastusvalio-
kunnan kokoonpano, kokouskäytäntö ja tehtävä on 
määritelty hallituksen vahvistamassa tarkastusva-
liokunnan työjärjestyksessä.

Tarkastusvaliokunta muun muassa:

• käsittelee tilinpäätös-, välitilinpäätös- ja vuosi-
raportti-informaation ja arvioi sen riittävyyttä

• arvioi yhtiön sisäisten valvonta- ja riskienhallin-
tajärjestelmien riittävyyttä ja toimivuutta

• vahvistaa sisäisen tarkastuksen vuosisuunni-
telman, perehtyy tilintarkastuksen vuosisuun-
nitelmaan ja käy läpi sisäisen tarkastuksen ja 
tilintarkastuksen raportit

• arvioi sitä, miten yhtiössä seurataan lakien, 
määräysten ja sisäisten toimintaohjeiden nou-
dattamista

HALLITUS
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuu-
luu vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. 
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa en-
siksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päät-
tyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheen-
johtajan sekä mahdollisen varapuheenjohtajan. 

Veikkauksen hallituksen tehtävät ja vastuut mää-
räytyvät osakeyhtiölain mukaan. Lisäksi hallituksen 
on otettava toiminnassaan huomioon arpajaislaissa 
yhtiölle annettu erityistehtävä toimeenpanna pele-
jä siten, että rahapeleihin osallistuvien oikeusturva 
taataan, väärinkäytökset ja rikokset pyritään estä-
mään sekä pelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, 

sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja ehkäistään ja 
vähennetään.

Hallitus käsittelee kaikki yhtiön toiminnan kannalta 
laajakantoiset asiat. Näitä ovat muun muassa yhti-
ön strategiset suuntaviivat, keskeiset investoinnit, 
riskienhallinnan periaatteet sekä vuotuinen toimin-
tasuunnitelma, budjetti ja niiden seuranta. 

Hallitus vahvistaa vuosittain toimintaansa varten 
työjärjestyksen, jossa kuvataan muun muassa 
hallituksen ja sen puheenjohtajan keskeisimmät 
tehtävät, hallituksen valiokunnat, kokousaikataulu 
sekä kokouksissa käsiteltävät asiakokonaisuudet.  

2017
Hallituksen puheenjohtaja oli OTK Olli-Pekka Kallasvuo ja 
muut jäsenet talous- ja rahoitusjohtaja, KTM Outi Hen-
riksson ja itsenäinen neuvonantaja, KTM Hanna Sievi-
nen sekä finanssineuvos Pekka Hurtola (valtioneuvoston 
kanslia, jäsenenä 1.1.-1.3.2017). Hallitukseen nimettiin 
viisi uutta jäsentä 1.3.2017 pidetyssä ylimääräisessä yh-
tiökokouksessa: kansanedustaja Harry Harkimo, johtava 
erityisasiantuntija Minna Pajumaa (valtioneuvoston kans-
lia), kansanedustaja Tuomo Puumala, kansanedustaja 
Jutta Urpilainen ja varatuomari Raimo Vistbacka. Harry 
Harkimo erosi hallituksesta 11.12.2017. 

Hallituksen jäsenet antavat toimikausittain selvityksen, 
josta ilmenee hallituksen jäsenten riippuvuussuhteet. 

Kaikki hallituksen jäsenet olivat saatujen selvitysten 
perusteella riippumattomia yhtiöstä ja osakkeenomista-
jasta. Näin siitä huolimatta, että yksi hallituksen jäsen 
työskentelee valtion omistajaohjausvaltaa käyttävän val-
tioneuvoston kanslian omistajaohjausosastossa ja kolme 
ovat kansanedustajia.

Hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana yhteensä kym-
menen (10) kertaa. Kokousten keskimääräinen osallistu-
misaktiivisuus oli 97 prosenttia. Kokouksissaan hallitus 
keskittyi erityisesti yhtiön liiketoiminnan onnistuneen 
käynnistymisen ja integraation toteutumisen varmista-
miseen, pelitoiminnan vastuullisuuteen sekä liiketoimin-
taympäristön seurantaan. 
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2017
Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajana toimi Olli-Pekka 
Kallasvuo ja jäseninä olivat Minna Pajumaa (1.3.2017 al-
kaen), Jutta Urpilainen (1.3.2017 alkaen) sekä Harry Har-
kimo (1.3. – 11.12.).  Pekka Hurtola toimi valiokunnassa 
1.1.-1.3. Henkilöstövaliokunta kokoontui kolme (3) kertaa 

katsauskauden aikana ja keskimääräinen osallistumis-
prosentti oli 90 %. Katsausvuoden aikana henkilöstöva-
liokunta keskittyi organisaation rakenteen ja palkitsemi-
sen kehittämiseen.

Kiinteä kk 
palkkio 

yht./vuosi

Kokous- 
palkkiot 

Palkkiot  
Yhteensä

Hallituksen 
kokoukset

Tarkastus- 
valiokunta

Henkilöstö- 
valiokunta

Kallasvuo Olli-Pekka, pj 42 000 7 800 49 800 10/10 3/3

Harkimo Harry 14 710 4 200 18 910 6/7 1/2

Henriksson Outi 24 000 9 600 33 600 9/10 7/7

Hurtola, Pekka 4 000 1 800 5 800 2/2 1/1

Pajumaa Minna 20 000 6 000 26 000 8/8 2/2

Puumala Tuomo 20 000 7 200 27 200 8/8 4/5

Sievinen Hanna 24 000 10 200 34 200 10/10 7/7

Urpilainen Jutta 20 000 6 000 26 000 8/8 2/2

Vistbacka Raimo 20 000 7 200 27 200 8/8 4/5

Yhteensä 188 710 60 000 248 710

Hallituksen jäsenten kuukausi- ja kokouspalkkiot 2017 (euroa),  
osallistuminen kokouksiin ja osallistumisaktiivisuus.  

2017
Tarkastusvaliokunnan jäseniä olivat Outi Henriksson (pu-
heenjohtaja), Tuomo Puumala (1.3.2017 alkaen), Hanna 
Sievinen ja Raimo Vistbacka (1.3.2017 alkaen). Tarkastus-
valiokunta kokoontui katsauskauden aikana seitsemän 
(7) kertaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenten keskimääräi-
nen osallistumisaktiivisuus kokouksiin oli 92 %.

Vuoden 2017 aikana tarkastusvaliokunta työskenteli hal-
lituksen vahvistaman työjärjestyksen ja vuosiohjelman 
mukaisesti.

HENKILÖSTÖVALIOKUNTA
Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on valvoa yhtiön 
henkilöstöpolitiikkaa ja -käytäntöjä, valmistella or-
ganisaation kehittämistä sekä avustaa hallitusta 
kaikissa ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmiin 
ja työsuhteisiin liittyvissä tehtävissä. Henkilöstöva-
liokunnan kokoonpano, kokouskäytäntö ja tehtävä 
on määritelty hallituksen vahvistamassa henkilös-
tövaliokunnan työjärjestyksessä.

Henkilöstövaliokunta muun muassa:

• valmistelee toimitusjohtajan palkkaan ja palkit-
semiseen liittyvät kysymykset sekä toimitus-
johtajan välittömien alaisten palkkaukseen ja 
palkitsemiseen liittyvät ehdot

• valmistelee johdon ja muun henkilökunnan  
yleiset palkitsemisperiaatteet

• arvioi toimitusjohtajan ja ylimmän johdon  
suoriutumista sekä kehittämistarpeita

• arvioi organisaation toimivuutta ja rakennetta

• arvioi yhtiön henkilöstöpolitiikkaa ja siihen  
liittyneitä käytäntöjä
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2017
Hallintoneuvoston muodostivat toiminnanjohtaja Sari  
Aalto-Matturi (Suomen Mielenterveysseura), kansanedus-
taja Olavi Ala-Nissilä (17.5.2017 alkaen), kansanedustaja 
Paavo Arhinmäki, kansanedustaja Jukka Gustafsson, toi-
minnanjohtaja Kristiina Hannula (EHYT ry, 3.9.2017 asti), 
kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen, kansanedustaja 
Timo Heinonen, pääsihteeri Teemu Japisson (Suomen 
Olympiakomitea, 13.9.2017 asti),  pääsihteeri Olli Joen-
suu (Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, 10.4.2017 asti), 
kansanedustaja Kauko Juhantalo, kansanedustaja Heli  
Järvinen, pääsihteeri Vertti Kiukas (SOSTE), toimitusjoh-
taja Eija Koivuranta (Väestöliitto, 13.9.2017 alkaen),  pää-
johtaja Päivi Kärkkäinen (Suomen Kansallisooppera- ja 
baletti), varapuheenjohtaja Marja-Leena Leppänen (Perus- 
suomalaiset Naiset ry), kansanedustaja Jari Leppä 
(17.5.2017 asti),  pääsihteeri Kimmo Levä (Suomen Mu-
seoliitto), ylijohtaja Ossi Malmberg (Suomen Akatemia), 
kansanedustaja Jani Mäkelä, toimitusjohtaja Vesa Mä-
kinen (Suomen Hippos), kansanedustaja Merja Mäkisa-
lo-Ropponen, kansanedustaja Mika Niikko, toiminnanjoh-
taja Elina Pajula (Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys 
ry), toimitusjohtaja Ilkka Repo (Allergia-, Iho- ja Astma-
liitto ry), puheenjohtaja Eero Rämö (Suomen Nuoriso-
yhteistyö Allianssi ry, 10.4.2017 alkaen), toimitusjohtaja 
Mikko Salonen (Suomen Olympiakomitea, 13.9.2017 al-
kaen), toiminnanjohtaja Aila Sauramo (Suomen Sinfo-
niaorkesterit), toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen (Näkö-

vammaisten liitto ry) sekä kansanedustaja Stefan Wallin. 
Veikkauksen henkilöstöä hallintoneuvostossa edustivat 
ICT-palveluasiantuntija Teijo Loikkanen varamiehenään 
toimistoassistentti Kristiina Lindroos sekä pelimyyjä Juha 
Inkeroinen varamiehenään 13.9.2017 saakka tiiminvetäjä 
Heikki Kupiainen sekä hänen jälkeensä tiiminvetäjä Mika 
Ahmanheimo (13.9.2017-1.12.2017) sekä huoltoedustaja 
Pasi Kaijansinkko (1.12.2017 alkaen).  Hallintoneuvoston 
puheenjohtajana toimi yhtiökokouksen päätöksen mukai-
sesti Ilkka Kanerva ja varapuheenjohtajana Mika Niikko. 

Hallintoneuvosto kokoontui vuoden 2017 aikana neljä (4) 
kertaa. Hallintoneuvoston keskimääräinen osallistumis-
prosentti oli 89 %.

Hallintoneuvosto valitsi itselleen työvaliokunnan, 
joka kokoontui vuoden 2017 aikana yhden kerran. 

Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten 
palkkiot maksettiin ainoastaan kokouspalkkioi-
na. Puheenjohtajan kokouspalkkio oli 800 eu-
roa, varapuheenjohtajan 600 euroa ja muiden 
jäsenten 500 euroa kokoukselta. Veikkauksen 
palveluksessa oleville hallintoneuvoston henki-
löstöedustajille ei maksettu erillistä palkkiota 
hallintoneuvoston työhön osallistumisesta.  

HALLINTONEUVOSTO
Veikkauksen hallintoneuvostoon kuuluu yhtiöjärjes-
tyksen mukaan enintään 28 jäsentä, joista kaksi on 
yhtiön henkilöstön edustajia. Henkilöstön edustajil-
la on lisäksi henkilökohtaiset varajäsenet. Muista 
hallintoneuvoston jäsenistä puolet edustaa yhtiön 
edunsaajia ja puolet on valittu parlamentaaristen 
voimasuhteiden mukaan. Yhtiökokous valitsee hal-
lintoneuvoston lähtökohtaisesti vuodeksi kerrallaan 
ja nimeää hallintoneuvoston puheenjohtajan sekä 
mahdollisen varapuheenjohtajan.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituk-
sen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa 
ja erityisesti sitä, että yhtiötä hoidetaan terveiden 
liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti ja että yhtiö 
harjoittaa rahapelitoimintaa vastuullisesti. Lisäksi 
hallintoneuvoston tehtävänä on tukea yhtiön ja sen 
sidosryhmien välistä yhteistyötä, antaa varsinai-

selle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen 
ja tilintarkastuskertomuksen johdosta sekä antaa 
valtioneuvoston kanslialle kertomus yhtiön raha-
pelitoiminnan kehityksestä ja niistä toimista, joilla 
yhtiö pyrkii ehkäisemään pelihaittoja.

Hallintoneuvosto vahvistaa itselleen vuosittain 
työjärjestyksen, johon on kirjattu muun muassa 
hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajan tehtävät. 
Työjärjestyksen mukaan hallintoneuvosto voi valita 
keskuudestaan erillisen työvaliokunnan, jonka teh-
tävänä on valmistella varsinaiselle yhtiökokouksel-
le tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen joh-
dosta annettavaa lausuntoa sekä valtioneuvoston 
kanslialle annettavaa kertomusta yhtiön rahapeli-
toiminnan kehityksestä ja niistä toimista, joilla yhtiö 
pyrkii ehkäisemään pelihaittoja.
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YHTIÖN JOHTO
Toimitusjohtajan tehtävänä on yhtiön toiminnan 
johtaminen ja valvominen osakeyhtiölain puitteissa 
hallituksen antamien ohjeiden ja vahvistetun stra-
tegian mukaisesti. Yhtiön johtoryhmä avustaa täs-
sä työssä toimitusjohtajaa. Johtoryhmän tehtäviin 
kuuluvat muun muassa strategian ja toimintasuun-

nitelman valmistelu hallitukselle sekä merkittäviin 
hankkeisiin ja investointeihin liittyvä päätöksenteko 
ja seuranta. Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohta-
jan ja muut toimitusjohtajan suorassa alaisuudessa 
olevat johtajat.

Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot 2017 (euroa) sekä osallistumisaktiivisuus  

Kokouspalkkio Kokouspalkkiot  
yhteensä Hallinto-neuvosto Työvalio-kunta

Kanerva Ilkka, pj 800 4 000 4/4 1/1

Aalto-Matturi Sari 500 2 000 4/4

Ala-Nissilä Olavi 500 0 0/2

Arhinmäki Paavo 500 1 500 3/4

Gustafsson Jukka 500 2 000 4/4

Hannula Kristiina 500 1 000 2/2

Heikkinen Hannakaisa 500 2 000 4/4 0/1

Heinonen Timo 500 1 500 3/4

Japisson Teemu 500 500 1/2

Joensuu Olli 500 1 000 2/2

Juhantalo Kauko 500 2 000 4/4

Järvinen Heli 500 2 000 4/4

Kiukas Vertti 500 2 500 4/4 1/1

Koivuranta Eija 500 1 000 2/2

Kärkkäinen Päivi 500 1 500 3/4

Leppä Jari 500 500 1/2

Leppänen Marja-Leena 500 2 000 4/4

Levä Kimmo Petteri 500 2 500 4/4 1/1

Malmberg Ossi 500 1 500 3/4

Mäkelä Jani 500 2 000 4/4

Mäkinen Vesa 500 2 500 4/4 1/1

Mäkisalo-Ropponen Merja 500 1 500 3/4

Niikko Mika, varapj 600 2 400 4/4 0/1

Pajula Elina 500 2 000 4/4

Repo Ilkka 500 2 000 4/4

Rämö Eero 500 1 000 2/2

Salonen Mikko 500 500 1/2

Sauramo Aila 500 2 000 4/4

Tahvanainen Jukka 500 2 000 4/4

Wallin Stefan 500 2 000 4/4

Yhteensä 50 900
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2017
Toimitusjohtajan tavoitteiden mukainen tulospalkkio oli 
20 % vuosiansiosta ja maksimi 40 %. Muiden johtoryh-
män jäsenten sekä liiketoimintaryhmien johtajien tavoit-
teiden mukaiset tulospalkkiot olivat 15 % vuosiansiosta 
ja maksimi 30 %. Muun henkilöstön osalta käytössä oli 
kaksi tulospalkkioryhmää: tavoitteiden mukaiset tulos-
palkkiot olivat 4 % ja 7,5 % vuosiansiosta ja tulospalkkio-
maksimi 8 % ja 15 % vuosiansiosta. 

Tulospalkkion kaikille yhteisinä kriteereinä vuonna 2017 
olivat tunnistautuvan pelaamisen osuus pelikatteesta ja 
yhtiön tulos. Toimintokohtaiset tulospalkkiomittarit pe-
rustuivat yhtiön digitaaliseen kehitykseen sekä yhtenäi-
sen yhtiön rakentamiseen. 

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

Yhtiön johdon palkkiot 2017 (euroa)
 2017 

Kiinteä osa
2017 
Muuttuva osa 

Toimitusjohtaja Olli Sarekoski 411 411,43 *

Muut johtoryhmän jäsenet 1 659 815,99 *

Yhteensä 2 071 227,42 *

* Vuonna 2017 ei maksettu yhtiön vastuulle kuuluneita muuttuvan osan palkkioita.  
  Vuodelta 2016 kertyneet palkkiot olivat aikaisempien rahapelitoimijoiden vastuulla. 

2017
Kertomusvuonna johtoryhmään kuului toimitusjohtajan 
lisäksi yhdeksän jäsentä (6.2.2017 saakka kymmenen). 
Johtoryhmän puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja. Joh-
toryhmä kokoontui vuoden aikana 44 kertaa. Johtoryhmän 

jäsenet antoivat kertomusvuonna sidosryhmäselvitykset 
ja niiden perusteella kaikki johtoryhmän jäsenet ovat riip-
pumattomia yhtiön sidosryhmistä. 

ETUUDET, PALKKIOT JA PALKITSEMINEN 
Toimitusjohtajalla tai muulla johdolla ei ole tavan-
omaisista (puhelin- ja autoetu) poikkeavia etuuksia 
eikä optio-oikeuksia. 

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemmin 
puolin kuusi (6) kuukautta. Toimitusjohtaja on toi-
mitusjohtajasopimuksessa määriteltyjen kriteerien 
täyttyessä oikeutettu kuuden kuukauden palkkaa 
vastaavaan erorahaan yhtiön irtisanoessa sopimuk-
sen. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy työeläke-
lain mukaan. Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika 
on johtajasopimuksen mukaan molemmin puolin 
kolme (3) kuukautta, ellei työsopimuslain mukai-
sesti määräytyvä irtisanomisaika johda työantajan 

puolelta pidempään irtisanomisaikaan. Johtajaso-
pimuksessa ei ole sovittu johtajalle mahdollisesti 
maksettavasta erorahasta.

Yhtiössä on käytössä tulospalkkiojärjestelmä, 
jonka piiriin kuuluu koko henkilökunta. Tulospalk-
kio on vuositasoinen yrityksen menestykseen ja 
strategisten tavoitteiden toteutumiseen pohjautuva 
kertaluonteinen palkkio. Tulospalkkion toiminto- ja 
yksikkökohtaiset tavoitteet ja mittarit asetetaan toi-
minnan suunnitteluprosessin yhteydessä. Tavoittei-
den saavuttaminen arvioidaan tilivuoden loputtua 
ja palkkio määritetään suhteessa henkilön vuosi- 
ansioihin. 
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SISÄINEN VALVONTA 
SISÄISEN VALVONNAN YLEISKUVAUS

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yhtiön määrit-
telemiä toimintatapoja, jotka auttavat hallitusta ja 
toimivaa johtoa saamaan kohtuullisen varmuuden 
siitä, että yhtiön

• toiminta on tuloksellista, tehokasta, vastuullista 
ja strategian mukaista

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

• yhtiössä noudatetaan soveltuvia lakeja, sään-
nöksiä ja pelien sääntöjä sekä yhtiön sisäisiä 
ohjeita

Strategia ja pitkän 
aikavälin tavoitteet

Toiminnan ja budjetin suunnittelu

Strategian ja toiminta-
suunnitelmien toteuttaminen Prosessit ja toimintamallit

Toiminnot
Ohjausryhmät

Koordinointiryhmät

JOHTORYHMÄ

HALLITUS

HALLINNOINTI- JA 
OHJAUSJÄRJESTELMÄ
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Sisäisen valvonnan piiriin kuuluvat yhtiön asetettujen tavoitteiden saavuttamista 
edesauttavat strategiat, prosessit, käytännöt ja johtamisrakenteet.

PELITOIMINNAN VALVONTA
Arpajaislain 42 §:n mukaan Veikkauksen pelitoimin-
taa valvoo sisäministeriön alainen Poliisihallitus. 
Sisäministeriö vahvistaa rahapelien pelisäännöt 
ja Poliisihallitus valvoo sääntöjen noudattamista. 
Veikkaus käy jatkuvaa vuoropuhelua Poliisihallituk-
sen ja sisäministeriön edustajien kanssa.

Pelitoimintaa valvovat Poliisihallituksen määrää-
mät viralliset valvojat, jotka myös vahvistavat pe-
likierroksittain pelien tulokset ja voittojen määrän. 
Veikkauksen voitonmaksua koskevat pelaajien vali-
tukset käsiteltiin Poliisihallituksessa niin sanotulla 
ratkaisusuositusmenettelyllä.

Vuonna 2017 annettiin 46 ratkaisusuositusta, kun määrä 
edeltävässä Veikkauksessa oli vuotta aikaisemmin 49.

Vuonna 2017 Veikkauksella oli pelialan turvallisuusser-
tifikaatin lisäksi tietoturva- ja laatusertifikaatit. Yhtiön 
ulkopuolinen taho varmisti, että toiminta oli vastaavien 
standardien mukaista. Inspecta Sertifiointi Oy tarkasti 
kertomusvuonna kertaalleen World Lottery Associati-
on -turvallisuusstandardin WLA-SCS:2016, laatustan-
dardin ISO 9001:2015 ja tietoturvastandardin ISO/IEC 
27001:2013 noudattamista. Kertomusvuonna pelialan 
turvallisuussertifikaatti päivitettiin vastaamaan uusinta 
standardiversiota. Tarkastuksissa todettiin Veikkauksen 
täyttävän soveltamisalueella edelleen standardien vaa-
timukset. 
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Valvonta- ja kontrollitoimenpiteet sekä valvontavastuut 
Valvonta- ja kontrollitoimenpiteet muodostuvat niis-
tä menettelytavoista, ohjeista ja säännöistä, joilla 
turvataan yhtiön toimintaperiaatteiden noudattami-
nen ja joiden avulla pyritään varmistamaan tavoit-
teiden saavuttaminen. Nämä valvonta- ja kontrolli-
toimenpiteet auttavat havaitsemaan ja hallitsemaan 
niitä riskejä, jotka uhkaavat tavoitteiden saavutta-
mista.

Johtamis- ja ohjausjärjestelmä sekä siihen liittyvä 
toiminnan suunnittelu ja seuranta muodostavat kes-
keisen osan sisäisen valvonnan valvontatoimenpi-
teistä. Valvontatoimiin kuuluvat lisäksi esimerkiksi 
hyväksymismenettelyt, valtuuksien määrittely, työ-
tehtävien eriyttäminen, varmentamistoimenpiteet, 
varallisuuden turvaaminen ja tietojärjestelmäkont-
rollit. Yhtiön toimivalle johdolle on määritelty val-
tuudet, joiden puitteissa se saa toimia.

Sisäisen valvonnan vastuut on määritelty siten, että

• toimintojen tehokkuuden ja operatiivisen toi-
minnan tehokkuuden varmistamisesta vastaa 
johtoryhmä 

• liiketoiminnan ohjaus on kaupallisen johtajan 
vastuulla 

• taloudelliseen raportointiin liittyvästä sisäisestä 
valvonnasta vastaa yhtiön talousjohtaja

• Compliance-toiminnan ja operatiiviseen toimin-
taan liittyvien väärinkäytös- ja rikosriskien estä-
misen järjestämisestä vastaa vastuullisuus- ja 
henkilöstöjohtaja 

• ICT-toimintojen ja tietojärjestelmien valvonnan 
organisointi on ICT-johtajan vastuulla 

VALVONTAYMPÄRISTÖ

Yhtiön tarkoitus ja tapa toimia 
Veikkauksen erityistehtävä ja tapa toimia muodos-
tavat sisäisen valvonnan perustan. Veikkauksen 
menettelytapaperiaatteissa linjataan yhtiössä hy-
väksyttävät toimintatavat:

1. Noudatamme toiminnassamme lakeja  
ja säädöksiä

2. Emme hyväksy lahjontaa missään  
muodossa ja edustamme kohtuudella

3. Tunnistamme ja torjumme eturistiriitatilanteet

4. Veikkaus ei osallistu poliittiseen toimintaan  
eikä tue sitä

5. Toimimme reilusti ja avoimesti

6. Teemme hankinnat vastuullisesti ja  
hankintalakia noudattaen

7. Huolehdimme tietosuojasta

8. Huolehdimme toisistamme

9. Käytämme Veikkauksen omaisuutta  
ja tietoa asianmukaisesti
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SÄÄNNÖT JA OHJEET SEKÄ TOIMINTAA SÄÄTELEVÄT LAIT JA MÄÄRÄYKSET 

Veikkauksen toimintaa ohjaavat lainsäädäntö, yhti-
ön menettelytapaperiaatteet, säännöt, ohjeet sekä 
yleiset toimintaperiaatteet. Toimintojen tehokkuu-
teen, toimivuuteen, vastuullisuuteen sekä strategi-
an mukaisuuteen liittyvää sisäistä valvontaa toteut-
taa johtamis- ja ohjausjärjestelmä.

Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvon-
ta on suunniteltu siten, että se antaa kohtuullisen 
varmuuden siitä, että raportointi on luotettavaa 
sekä voimassaolevien taloudelliseen raportointiin 
liittyvien lakien, säädösten ja kirjanpitostandardien 
mukaista. Veikkaus noudattaa taloudellisessa ra-
portoinnissaan vapaaehtoisesti kansainvälisiä IAS/
IFRS-tilinpäätösstandardeja. Yhtiön taloudellista 
raportointia ohjaavat lainsäädännön lisäksi yhtiön 
taloussääntö ja muu talouteen liittyvä ohjeistus, jo-
hon on määritelty muun muassa keskeiset talous-
hallinnon periaatteet sekä hyväksymismenettelyi-
hin liittyneet valtuudet.

Taloudellisen raportoinnin toimintamallit on kuvattu 
ja määritelty taloudelliseen raportointiin liittyneissä 
säännöissä, työohjeissa ja prosessikuvauksissa.

Compliance-toiminnan tehtävänä on varmistaa, että 
yhtiön toiminnassa noudatetaan lakeja ja säädöksiä 
sekä yhtiön omia ohjeita. Toiminta sisältää ohjeiden 
laatimista, kouluttamista, neuvontaa ja sopimusten 
läpikäymistä. Lainmukaisuutta varmistetaan myös 
hyvällä viranomaisyhteistyöllä sekä talon sisäis-
tä koordinaatiota ja tietoa lisäämällä. Lakiasiat 
koordinoi viranomaisyhteistyötä sekä sisäisiä la-
kiasioiden palveluja, compliance puolestaan tuo 
johdon tietoisuuteen havaitsemiaan epäkohtia vaa-
timustenmukaisuuden täyttämisessä sekä kiinnit-
tää huomiota compliance-riskien huomioimiseen. 
Vuonna 2017 Compliance-toiminta keskittyi ennen 
muuta tietosuoja- ja rahanpesun estämistä koske-
van lainsäädännön sekä yhtiön eettisen ohjeistuk-
sen toteutumisen varmistamiseen. 

JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ
Toiminnan suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen 
muodostavat perustan Veikkauksen johtamiselle. 
Yhtiön toiminnan suunnittelu ja johtaminen perus-
tuvat yhtiön strategiaan. Pitkän aikavälin tavoittei-
den pohjalta määritellään tavoitteet yhtiötason vuo-
sittaisten painopisteiden muotoon.

Toiminnan suunnittelussa yhtiön toiminnan paino-
pisteet muunnetaan tarkemmiksi toiminto- ja yk-
sikkötason tavoitteiksi, joita seurataan soveltuvien 
mittareiden avulla. Toiminnallisen suoriutumisen, 
kehittymisen ja tehokkuuden perustana ovat riittä-
vän haasteelliset tavoitteet. Seurannan perusteella 
tehtävät korjaavat toimenpiteet ohjaavat yhtiön toi-
mintaa toimintavuoden aikana.

Yhtiön hallinto on järjestetty osakeyhtiölain ja hy-
vää hallintotapaa määrittävien ohjeistusten mu-
kaisesti. Veikkauksen kaikilla toiminnoilla on omat 

ohjausryhmänsä, jotka tekevät päätöksiä puheen-
johtajansa päätösvallan puitteissa. Toimintojen oh-
jausryhmien lisäksi toimintaa ohjaavat erilliset oh-
jausryhmät, joiden yhtenä tehtävänä on koordinoida 
toimintojen työskentelyä.

Liiketoimintaryhmät ovat tulosyksiköitä, joiden 
kautta liiketoimintaa ohjataan. Ydinprosessit on 
tunnistettu ja niitä käytetään toiminnan ohjaa-
miseen ja kehittämiseen. Liiketoimintastrategian 
toteuttamiseksi on tunnistettu kolme olennaista 
ydinprosessia, jotka ovat palvelu-, tuotekehitys- ja 
ohjausprosessi. Ydinprosessien lisäksi Veikkauk-
sessa on tukiprosesseja (kuten talous- ja henkilös-
töhallinnon prosessit), jotka varmistavat ydinpro-
sessien toimintaedellytykset. 

TIETOJÄRJESTELMÄT 
Veikkauksen liiketoiminta toimii täysin teknisten 
järjestelmien varassa. Veikkauksen pelijärjestel-
mäkokonaisuus ja -arkkitehtuuri sisältää useita 
pelijärjestelmiä palvellen eri liiketoiminta-alueiden 
tuote-ja palvelutarjontaa. Pelijärjestelmät on kytket-
ty kukin erikseen myyntipaikkojen myyntijärjestel-
miin ja myynnin päätelaitteisiin sekä verkkokaupan 
käyttöliittymiin. Pelijärjestelmien lisäksi keskeisenä 
järjestelmänä toimii datajärjestelmä, johon reaaliai-
kaisin yhteyksin integroidut pelijärjestelmät tuotta-

vat liiketoiminnan tarvitsemaa tietoa. Näiden lisäksi 
lukuisa joukko tausta-ja tukijärjestelmiä varmista-
vat tarvittavien toimintaprosessien toimivuuden ja 
luotettavuuden.

Järjestelmien ja infrastruktuurin luotettavuus ja tur-
vallisuus on keskeinen tekijä rahapelitoiminnassa, 
minkä takia ydinjärjestelmien korkea käytettävyys 
on taattava. 
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LAINSÄÄDÄNTÖ JA SUOMALAINEN RAHAPELIJÄRJESTELMÄ
Toimintaympäristöön ja erityisesti rahapelijärjestel-
mään sekä arpajaislakiin liittyneet muutokset vai-
kuttavat keskeisesti yksinoikeuden jatkuvuuteen, 
jolla on merkittävä vaikutus yhtiön markkinaosuu-
teen, kannattavuuteen ja toimintamalleihin. 

Rahapelitoimintaa koskevia säännöksiä ei ole yh-
denmukaistettu Euroopan unionissa ja sääntelyä 
toteutetaan kansallisella tasolla. EU-tuomioistui-
men ratkaisut ohjaavat keskeisesti rahapelitoimin-
taa. Tuomioistuimen ratkaisujen linjauksia ja vaiku-
tuksia seurataan jatkuvasti Veikkauksessa.

Euroopan komissio otti syyskuussa 2016 kantaa 
Suomen rahapelijärjestelmään kolmen rahapeli-
yhteisön integraation yhteydessä. Komissio totesi 
Suomen lainsäädännön täyttävän EU-oikeuden vaa-
timukset kolmen rahapeliyhteisön siirtyessä yh-
teen yksinoikeusyhtiöön 1.1.2017 alkaen. Aiemmin 
komissio oli todennut Suomen lainsäädännön tältä 
osin EU-oikeuden vaatimuksien mukaiseksi vuonna 
2013. 

RISKIENHALLINTA 
Veikkauksen riskienhallinta on jatkuva prosessi, 
joka on integroitu osaksi päätöksentekoa ja toimin-
taa sekä sisäistä valvontaa. Riskienhallinnan avulla 
johto ja hallitus voivat saavuttaa kohtuullisen var-
muuden yhtiön tavoitteiden saavuttamista uhkaa-
vien tekijöiden hallinnasta. Riski on mikä tahansa 
sisäinen tai ulkoinen tapahtuma, toiminta tai teke-
mättä jättäminen, joka voi vaarantaa asetettujen ta-
voitteiden ja päämäärien saavuttamista tai muutoin 
uhkaa Veikkauksen toimintaa, sen kriittisiä kohteita 
tai julkisuuskuvaa.

Merkittävimmille ja keskeisille riskeille määritel-
lään omistajat sekä riskienhallintatoimenpiteille 
vastuuhenkilöt. Toimenpiteet sisällytetään toiminta-
suunnitelmiin sekä yhtiön toimintamalleihin ja pro-
sesseihin. Riskienhallintatoimenpiteiden seuranta 
ja raportointi tapahtuu osana toimintasuunnitelmi-
en seurantaa sekä muuta sisäisen valvonnan seu-
rantaa. Riskien seuranta ja raportointi määritellään 
ja toteutetaan toiminnoissa ja yksiköissä siten, että 
se mahdollistaa Veikkauksen keskeisimpien riski-
en raportoinnin johtoryhmälle, tarkastusvaliokun-
nalle ja hallitukselle.

Yhtiölle vahvistettiin riskienhallinnan periaatteet, 
joiden mukaisesti vastuu yhtiön riskienhallinnasta 
on toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä. Yhtiötason 

riskienhallinnan lisäksi taloudelliseen raportointiin, 
compliance-toimintaan sekä operatiiviseen toimin-
taan ja liiketoimintaan liittyviä riskejä arvioidaan 
osana jatkuvaa toimintaa. Arviointi ja jäännösriski-
en hyväksyntä ovat kunkin vastuualueen toiminnon 
johtajan vastuulla.

Riskienhallintaprosessi

Riskien
TUNNISTAMINEN

Jatkuva
SEURANTA

Riskien
KÄSITTELY

RISKIANALYYSI
 ja riskin 

merkityksen 
arviointi

Riski-
RAPORTOINTI RISKIENHALLINTA-

PROSESSI

TUNNISTAUTUVA PELAAMINEN, VASTUULLISUUS JA DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA
Tunnistautuvan pelaamisen lisääminen on Veik-
kauksen keskeinen strateginen tavoite. Tunnis-
tautuvana pelaaminen on mahdollista asiakkaan 
asioidessa myyntipaikoissa Veikkaus-kortilla sekä 

pakollista digitaalisessa kanavassa kaikissa asia-
kaskohtaamisissa. Sekä Veikkaus-kortin että digi-
taalisen kanavan osuus yhtiön kokonaispelikattees-
ta kasvoi kertomusvuonna. Tunnistautuva asiointi 
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mahdollistaa niin liiketoiminnan asiakaslähtöisen 
kehittämisen kuin vastuullisen pelitarjonnan ml. 
pelaamisen hallinnan kehittyneet työkalut. 

Yli kaksi miljoonaa suomalaista on rekisteröitynyt 
Veikkauksen Etuasiakkaaksi. Kertomusvuonna ke-
hitettiin voimakkaasti yhtiön Etuasiakasohjelmaa 
tavoitteena asiakkaiden aiempaa henkilökohtai-
sempi palvelu. Vastuullisen liiketoiminnan edistä-
miseksi tehtiin katsausvuonna runsaasti toimen-
piteitä. Ensimmäisellä kvartaalilla otettiin käyttöön 
kaiken digitaalisen pelaamisen kattava pelikielto-
rekisteri. Neljännellä kvartaalilla tunnistautuminen 
mahdollistettiin Veikkaus-kortilla kuponkipelaa-
misen lisäksi myös raha-automaattipelaamiseen. 
Kvartaalin lopussa lanseerattiin kaikkea digitaalista 
pelaamista koskevat, maailmanlaajuisestikin edis-

tykselliset uudet vastuullisen pelaamisen ja pelaa-
misen hallinnan työkalut. Lisäksi kertomusvuonna 
käynnistettiin viimeistenkin asiakkaiden vahvan 
tunnistamisen loppuunsaattaminen, joka täyttää 
myös uuden rahanpesulainsäädännön vaatimukset. 

Digitaalisten järjestelmien integraatiossa keskityt-
tiin katsausvuonna pelitoiminnan jatkuvuuteen ja 
sujuvuuteen sekä varmistettiin hyvän asiakasko-
kemuksen säilyminen. Yhtiön ensimmäisen toimin-
tavuoden keskeisiä hankkeita olivat kolmen verk-
kopelipalvelun yhdistäminen uudeksi yhteiseksi 
verkkokaupaksi huhtikuussa sekä kahden erillisen 
pelitilin integrointi yhdeksi pelitiliksi joulukuussa. 
Vuoden aikana lanseerattiin useita uusia digitaa-
lisia pelejä. 

ICT-TOIMINNOT JA TIETOJÄRJESTELMÄT
ICT-tietojärjestelmät olivat keskeisessä roolissa 
Veikkauksen operatiivisen toiminnan käynnistymi-
sessä vuonna 2017. 

ICT-toiminnot ja erityisesti pelijärjestelmät ovat 
keskeinen osa Veikkauksen liiketoimintaa. Toi-
mintavuoden aikana organisoituminen ja toiminta 
käynnistettiin niin, että toimintavarmuuteen, luotet-
tavuuteen ja jatkuvuuteen liittyvät tekijät eivät vaa-
rantuneet. Aiemmin käytössä olleet lukuisat mene-
telmät jatkuivat: Toimintavarmuus ja luotettavuus 
vaikuttivat suoraan asiakkaiden sitoutumiseen ja 
sitä kautta yhtiön kannattavuuteen. Keskeisten tie-
tojärjestelmien toimivuutta seurattiin aktiivisesti 
ja järjestelmiä testattiin sekä arvioitiin säännön-
mukaisesti. Keskeisten järjestelmien jatkuvuus oli 
varmistettu muun muassa riittävillä varajärjestelyil-
lä, moninkertaisilla laitteistoilla, jatkuvuussuunni-
telmalla sekä säännönmukaisella järjestelmien ja 
suunnitelmien testauksella.

ICT- järjestelmämuutoksien ja integraatioiden läpi-
vieminen muodosti keskeisen alustan Veikkauksen 

toiminnan käynnistymisessä. Vuoden 2017 aikana 
toteutettiin kymmeniä integraatioprojekteja ja suuri 
määrä järjestelmämuutoksia. Merkittävimpiä asia-
kaskokemusta kehittäneitä tietojärjestelmäinte-
graatioita tehtiin uuden yhtiön aloittaessa 1.1.2017, 
huhtikuussa uuden verkkokaupan avautuessa sekä 
joulukuussa pelitilien yhdistyessä ja pelirajojen uu-
distuessa. 

Muutokset vietiin läpi yhtiön kehitysportfolio- ja 
projektimallien mukaisesti, joiden kautta kyettiin 
varmistamaan sama toimintavarmuuden, luotet-
tavuuden ja jatkuvuuden taso, jota kolme erillistä 
rahapeliyhteisöä olivat pystyneet aiemmin tarjoa-
maan. Normaalien prosessien lisäksi suurien, yhtä-
aikaisten integraatioiden onnistumiseen kiinnitettiin 
lisähuomioita muodostamalla yli projektien menevä 
johtamis- ja koordinointimalli, jolla varmistettiin, 
että strategisten kokonaisuuksien tuotantoonvien-
nit onnistuivat.

VIESTINTÄ JA TIEDOTUS 
Tehokkuuteen, taloudellisiin tavoitteisiin ja toi-
mintaympäristöön liittyviä uhkatekijöitä käsiteltiin 
säännöllisesti yhtiön johtoelimissä. Laajempi kat-
saus riskienhallinnasta annetaan hallitukselle vuo-
sittain. Lisäksi yhtiön hallitukselle ja johtoryhmille 
raportoitiin Compliance-ohjelman puitteissa vuosit-
tain. Keskeisistä lainsäädäntöön liittyvistä muutok-
sista raportoidaan säännönmukaisesti hallitukselle. 

Sisäisen valvonnan keskeinen tekijä on riittävä, oi-
kea-aikainen ja luotettava tieto asetettujen tavoit-
teiden saavuttamisen seuraamiseksi. Toimivalla 
sisäisellä tiedonkululla ja johdon raportoinnilla var-
mistetaan, että liiketoiminnan tulokset ja keskeiset 
tavoitteita uhanneet riskit tulevat yhtiön johdon ja 
hallituksen tietoon.
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SEURANTA

Lisäksi yhtiön johto antaa tilannekatsauksia omien 
vastuualueidensa osalta.

Henkilöstölle strategiset tavoitteet, toimintasuun-
nitelmiin ja budjetteihin liittyneet tavoitteet sekä 
niiden toteutuminen viestittiin yhtiön intranetissä 

sekä erillisissä infotilaisuuksissa. Taloudelliseen 
raportointiin liittyneet toimintamallit olivat saa-
tavilla yhtiön intranetissä ja kaikkien taloudelli-
seen raportointiin osallistuvien käytettävissä. Toi-
mintamalleista, säännöistä ja ohjeista viestittiin 
myös henkilöstölle suunnatuissa koulutuksissa.  

Tilintarkastusyhteisön palkkiot 2017 (euroa, sis. alv)

Tilintarkastus 52 228

Muut palvelut 125 671

Yhteensä 177 899

Hallituksen ja sen valiokuntien tehtävänä on arvioi-
da sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyt-
tä ja toimivuutta. Hallituksen tarkastusvaliokunnan 
tehtäviin kuuluu avustaa hallitusta huolehtimaan 
siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvon-
ta on asianmukaisesti järjestetty ja että sisäinen 
valvonta ja riskienhallinta, tilintarkastus sekä sisäi-
nen tarkastus on järjestetty lakien, määräysten ja 
yhtiön hallituksen vahvistamien toimintaperiaattei-
den mukaisesti.

Hallitus ja sen tarkastusvaliokunta saavat sään-
nönmukaisesti tietoa asetettujen tavoitteiden to-
teutumisesta tulosraporttien, ennusteiden ja toi-
mintasuunnitelmien sekä auditointien tulosten 

perusteella.

Veikkauksen operatiivisen johdon keskeisimmät 
valvontavälineet muodostuivat asetettujen tavoittei-
den viikkotasolla tapahtuneesta seurannasta, jon-
ka perusteella arvioitiin keskeisten taloudellisten 
ja operatiivisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi 
kuukausiraportoinnin ja vuosikolmannesraportoin-
nin perusteella arvioitiin toiminnan tuloksellisuutta 
strategisiin tavoitteisiin, liiketoimintasuunnitelmiin, 
peliongelmiin ja vastuullisuuteen sekä muihin teh-
tyihin suunnitelmiin ja toimenpiteisiin nähden. Ta-
loudellisen raportoinnin prosessia arvioitiin sään-
nöllisesti.  

TILINTARKASTUS JA SISÄINEN TARKASTUS 
Edellä kuvatun jatkuvan seurannan lisäksi tilintar-
kastus arvioi tilinpäätöstiedon luotettavuutta sekä 
sisäisen valvonnan tasoa ja sen toimivuutta.

Tilikauden aikaisen tilintarkastuksen painopistea-
lueet olivat muun muassa yhtiötä koskevan lain-
säädännön ja sisäisen ohjeistuksen varmistami-
nen, taloudellisten prosessien ja tietojärjestelmien 
yhdistämiseen liittyvien toimenpiteiden läpikäynti 
sekä keskeiset taloushallinnon kontrollit erityisesti 
käyttövaltuushallinta huomioiden.

Tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja 
vastuullisena tilintarkastajana Lasse Holopainen.

Veikkaus Oy:n sisäinen tarkastus arvioi hallituksen 
tarkastusvaliokunnan vahvistamien toimintaperi-
aatteiden mukaisesti riskienhallinta-, valvonta- ja 
hallintoprosessien riittävyyttä, luotettavuutta sekä 
tehokkuutta. Toiminnan tavoite on tuottaa lisäarvoa 
parantamalla yhtiön toimintatapoja.

Sisäisestä tarkastuksesta vastaa yhtiön sisäi-
sen tarkastuksen yksikkö. Sisäinen tarkastus toi-
mi organisatorisesti Vastuullisuus, turvallisuus ja 
henkilöstö -toiminnossa ja raportoi työn tuloksista 
hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Sisäisen tarkas-
tuksen arvioinnit kohdistuivat vuoden aikana mm. 
pelivalvontaan, tietosuojaan ja yhtiön taloussään-
nön noudattamiseen.
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Arpajaisvero............................................................................... 212 824 531

Hankintoihin ja investointeihin liittyvä...................................36 006 579 
arvonlisävero, joita ei ole vähennetty 

Veikkauksen tilittämä arvonlisävero.....................................  10 293 943

Palkoista pidätetyt ja maksetut ennakonpidätykset.........  22 836 524

Työnantajamaksut...................................................................... 20 423 637

Auto- ja ajoneuvovero..................................................................... 581 040

Kiinteistövero..................................................................................... 265 167

Tulo- ja varainsiirtovero..................................................................  119 094

 303 350 515

HALLINTOKOODIN KÄYTTÖ JA POIKKEAMAT 
Veikkaus noudattaa toiminnassaan Suomen lista-
yhtiöiden hallinnointikoodia 2015 Noudata tai selitä 
-periaatteen mukaisesti sekä valtion omistajapoli-
tiikkaa koskevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä 
3.11.2011. Lisäksi Veikkaus noudattaa talouspo-
liittisen ministerivaliokunnan 13.8.2012 antamaa 
kannanottoa valtio-omisteisten yhtiöiden johdon ja 
avainhenkilöiden palkitsemisesta.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corpora-
te Governance -katsaus) annetaan erillisenä kerto-
muksena, ei osana hallituksen toimintakertomusta. 
Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvi-

en sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestel-
mien pääpiirteistä on sisältynyt sisäisen valvonnan 
kuvaukseen. Suomen listayhtiöiden Hallinnointikoo-
di 2015 on saatavissa julkisesti internetosoitteessa 
www.cgfinland.fi.

Lähinnä yhtiön omistajarakenteesta johtuneet 
poikkeamat hallinnointikoodista koskivat seuraa-
via koodin suosituksia suluissa yksilöidyiltä osin: 
suositus 1 (yhtiökokouskutsun sisältö), suositus 
2 (osakkeenomistajan aloitteet yhtiökokoukselle) 
sekä suositus 3 (hallituksen jäsenten ja ehdokkai-
den läsnäolo yhtiökokouksessa). 

  VEROJALANJÄLKI  
Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen toiminnasta 
yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veronluontei-
sia maksuja. Välittömien ja välillisten verojen lisäksi 
Veikkauksen verojalanjäljessä on avattu henkilös-
töön liittyvät veronluonteiset maksut ja työntekijöi-
den palkoista pidätetyt ennakonpidätykset.

Valtion omistamana yhtiönä Veikkaus hoiti vero-
tukseen liittyvät velvoitteensa asianmukaisesti ja 
läpinäkyvästi. Tuloverolain mukaan Veikkaus ei 
maksanut tuotostaan veroa vaan tuloutti voittonsa 
kokonaisuudessaan valtiolle. Sen sijaan Veikkaus 
maksoi pelitoiminnasta kertyvään pelikatteeseen 
perustuvaa arpajaisveroa. Koska Veikkaus ei ol-
lut arvonlisäverovelvollinen eikä näin ollen voinut 
vähentää tavara- ja palveluostoihinsa sisältyviä 
arvonlisäveroja, maksetut arvonlisäverot rasittivat 
täysimääräisenä yhtiön tulosta.

Veikkauksen verojalanjälki vuonna 2017 oli yhteen-
sä 303,4 milj. euroa.   

Tästä verojen osuus oli 260,1 milj. euroa, henkilös-
töön liittyviä veroluonteisia maksuja oli 20,4 milj. 
euroa ja työntekijöiden ennakonpidätyksiä 22,8 
milj. euroa.

Veikkauksen suurimmat veroerät olivat arpajais-
vero 212,8 milj. euroa ja arvonlisäverot 46,3 milj. 
euroa. 

Tuosta summasta Veikkaus on tilittänyt EU- 
hankintoihin liittyviä arvonlisäveroja 9,2 milj. euroa. 
Lisäksi Veikkaus maksoi tuloveroa 0,09 milj. eu-
roa ja yhtiöiden juridiseen integroitumiseen liittyen  
varainsiirtoveroja 0,03 milj. euroa

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

EUROA

16



Veikkaus Oy | PL 1, 01009 Veikkaus | p. 09 437 01 | Y-tunnus 2765220-1            | veikkaus.fi


