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VEIKKAUS LYHYESTI 
Veikkaus on suomalainen pelitalo, joka pelaajien ansiosta tuot-
taa yhteiseen hyvään yli miljardi euroa vuodessa. Veikkauksen 
tuotteita ovat kaikki Suomessa tarjotut rahapelit. 

Veikkauksen pelejä pelaavat lähes kaikki aikuiset suomalai-
set. Rekisteröityneitä Etuasiakkaita Veikkauksella on yli kaksi 
miljoonaa. Pelejä voi pelata netissä ja noin 6 800 Veikkauksen 
myyntipaikassa.  

Veikkaus tarjoaa pelaajille mahdollisuuksia voittaa, ja pelien 
tuotoilla tarjotaan mahdollisuuksia parempaan elämään. Toi-
mintaa ohjaa ajatus, että Veikkaus on sekä miljoonan että yh-
den ihmisen puolella, eikä ketään unohdeta. Veikkaus haluaa, 
että sen pelejä pelataan turvallisesti ja maltilla.

Yli 2 miljoonaa Etuasiakasta 

Kuukausikohtaisiin rahansiirtorajoihin  
törmännyt noin 300 000 pelaajaa  
ja vuorokausikohtaisiin rahansiirtorajoihin  
lähes 700 000 pelaajaa vuonna 2018

86 %Veikkauksen markkinaosuus  
Suomen rahapelimarkkinasta

 kansalaisista  
 on sitä mieltä,  
että Veikkaus on onnistunut  
ikärajavalvonnassa hyvin

61 %

Avustuksensaajille 

yli 1 miljardi euroa        

Veikkaus työllistää  
    

rahapelaamisen  
ammattilaista

yli 2 000

Kaavion otsikko

1 2

Kaavion otsikko

1 2 3 4 5

Pelitoiminnan liikevaihto 2018 

Pelitoiminnan liikevaihdon jakautuminen 2018 * 

Myyntiverkosto ....................................................1 825

Digitaalinen kanava ............................................1 330

YHTEENSÄ ......................................................... 3 155

Avustustensaajille ..............................................  1 014

Myyntipalkkiot asiamiehille ..................................158

Arpajaisvero valtiolle .............................................. 211

Toimintakulut ........................................................... 376

Maksetut voitot pelaajille ..................................1 396

YHTEENSÄ ......................................................... 3 155

milj. €

milj. €

58 %

42 %

32 %
44 %

12 % 7 %
5 %

* Henkilökohtaisen arvonnan automaatti- ja pöytäpeleissä  
liikevaihto raportoidaan maksetuilla voitoilla vähennettynä.
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veikkaus.fi Feel Vegas Pelaamot Casino Helsinki Asiamiesverkoston 
myyntipaikat

ONNENPELIT KASINOPELIT VEDONLYÖNTI

Viikoittain arvottavat pelit 
Lotto, Eurojackpot, 
Vikinglotto, Jokeri,  
Lomatonni

Päivittäin arvottavat pelit 
Keno, Kaikki tai ei mitään, 
Synttärit, Syke, Pore,  
Tähdenlento

Raaputusarvat

Peliautomaattien automaattipelit 
Mm. Emma, Novax, Pikapokeri, Fruttis

Digitaaliset automaattipelit 
Mm. KultaJaska 2, Emma, Pikapokeri

Pöytäpelit 
Pokeripelit, Blackjack, Ruletti

Digitaaliset pöytäpelit 
Pokeripelit, Blackjack, Ruletti

eArvat 
Mm. Nokkapokka, Ässä, Fruttis, 
Yökyöpelit

eBingo

Kiinteäkertoiminen vedonlyönti 
Pitkäveto, Live-veto

Muuttuvakertoiminen vedonlyönti 
Vakio, Moniveto,  
Tulosveto, Voittajavedot,  
Totopelit (mm. Toto75, Toto64,  
Toto65, Toto4, Kaksari, Troikka)

VEIKKAUKSEN KANAVAT

VEIKKAUKSEN TUOTEBRÄNDIT
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TOIMITUSJOHTAJALTA 
Vuosi 2018 oli erityisen merkittävä vastuullisen rahapelaamisen edistämisen 
näkökulmasta. Veikkauksen joulukuussa 2017 käyttöönottama kansainvälisesti-
kin ainutlaatuinen nettipelaamisen pelirajoituskokonaisuus edellyttää kaikilta di-
gitaalisessa kanavissa pelaavilta asiakkailta henkilökohtaisten pelirajojen aset-
tamista. Pakollisten pelirajoitusten lisäksi asiakkaat voivat estää pelaamisen 
valitsemakseen ajanjaksoksi, pelikohtaisesti tai kokonaan. 

Arvioiden perusteella pakolliset pelirajat ovat vähentäneet digitaalisten kana-
vien pelikatetta noin 21 miljoonalla eurolla vuodessa. Alustavien analyysien ja 
tutkimusten perusteella voidaan myös todeta, että pelirajat ovat kohdistuneet 
pääosin tavoitteen mukaisesti ongelmallisimpaan pelaamiseen. Samaa kerto-
vat Veikkauksen Taloustutkimuksella teettämät väestötason peliongelmatutki-
mukset.

Toinen vastuullista rahapelaamista edistävä ja pelihaittoja ennaltaehkäisevä 
merkittävä teko oli päätös pakollisen tunnistautumisen laajentamisesta haja-
sijoitettuihin peliautomaatteihin vuoden 2022 alusta alkaen. Tämä mahdollistaa 
ajan myötä asiakkaille monipuoliset pelaamisen hallinnan välineet, tehokkaan 
ikärajavalvonnan ja paremman asiakaskokemuksen. Valmistautuminen hajasi-
joitettujen peliautomaattien pakolliseen tunnistautumiseen on aloitettu.

Uuden tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi Veikkauksessa tehtiin 
tarvittavat muutokset ja varmistettiin, että jokainen työntekijä tuntee ja tietää tie-
tosuoja-asetuksen edellyttämät vaatimukset.

Vuoden alussa lanseerattiin vastuullisuuden markkinointikonsepti Pelaa maltilla, 
joka keskittyi nostamaan esiin uusia asiakkaille suunnattuja pelaamisen hallin-
nan välineitä. Loppuvuodesta digitaalisiin kanaviin tuotiin Ilo on suojelemisen ar-
voista -kampanja, joka korostaa vastuullisen pelaamisen tärkeyttä. 

Veikkauksen toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Pelaaminen siirtyy entistä 
enemmän myyntipaikoista digitaalisiin kanaviin, joissa Veikkaus kohtaa ulko-
maiset pelintarjoajat. Tuleville vuosille 2019–2021 laaditun strategian kärkenä on 
Veikkauksen kyvykkyyden vahvistaminen erityisesti kilpaillussa digitaalisessa 
kanavassa. Uusi strategia edellyttää uudenlaista tekemistä ja uudistumiskykyä 
kaikessa tekemisessä. Myös Veikkauksen vastuullisuusohjelma uudistetaan 
vuoden 2019 aikana tukemaan uutta strategiaa ja vastaamaan tulevaisuuden 
haasteisiin vastuullisuuden näkökulmasta. 

Tämän vastuullisuusraportin lisäksi Veikkauksen vuodesta 2018 voit lukea Vuosi- 
raportista ja Corporate Governance -katsauksesta Veikkauksen verkkosivustolta.

Olli Sarekoski 
toimitusjohtaja  
Veikkaus Oy

”Kanavointikyky  
  olennainen osa  
  Veikkauksen  
  vastuullisuutta.”
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VASTUULLISUUS OLENNAINEN OSA YHTIÖN TOIMINTAA
Veikkauksen uusi strategia vastaa toimintaympäristön muutokseen

Kuluneena vuonna päättyi vuoden 2017–2018 
ns. mini-strategiakausi, ja samaan aikaan 
valmisteltiin yhtiölle uutta strategiaa 2019–
2021. Raportointikaudella voimassa olleen 
strategian painopisteet olivat:

• Vahva Veikkaus
• Tehdään tulosta, mutta vastuullisesti
• Menestys digitaalisessa

liiketoiminnassa

Tällä strategiakaudella Veikkauksessa pa-
nostettiin erityisesti asiakasymmärryksen li-
säämiseen, digitaalisen kanavointikyvyn pa-
rantamiseen ja uuden strategian sisäiseen 
jalkauttamiseen.

Keskeisin muutos Veikkauksen toimintaym-
päristössä on ulkomaille pelaamisen (off-
shore-pelaaminen) lisääntyminen. Se haas-
taa Veikkauksen ja koko rahapelijärjestelmän 
uudella tavalla. Veikkauksen arvioiden mu-
kaan Suomesta ulkomaille pelattu osuus 
kasvoi edelleen vuoden 2018 aikana. Veik-
kauksen osuus Suomen kokonaispelimark-
kinasta oli noin 86 prosenttia (88 % vuonna 
2017) 1). Tutkimusyhtiö H2 Gambling Capita-
lin arvion mukaan Suomen offshore-pelikate 
on jo lähes 300 miljoonaa euroa. Veikkauk-
sen omat arviot ovat olleet saman suuntaisia, 
mutta tasoltaan jonkun verran maltillisempia. 

Offshore-pelaamisen kasvu on viime vuosi-
na ollut selvästi kansallisesti säännellyn pe-
laamisen kasvua nopeampaa. Suomen ra-
hapelimarkkinan kokonaiskasvun on arvioitu 

1) Raportointitapa muuttunut vuonna 2018. Markkinaosuus pohjautuu ulkomaille pelaamisen osalta H2 Gambling Capitalin
arvioon. Vuoden 2017  Vastuullisuusraportissa markkinaosuus perustui Veikkauksen omaan arvioon ulkomaille pelaamisesta.

” Ulkomaille pelattu 
osuus on tutkimus- 
yhtiö H2 Gambling  
Capitalin arvion mukaan 
292 milj. euroa.”

Muuttuneessa raha- 
pelimarkkinassa  
Veikkauksen menes-
tymisen edellytys on  
vastuullisesti järjes- 
tetty pelaaminen.

Suomalaisten tuki  
yksinoikeusjärjes- 
telmälle on edelleen  
vahva. Kansalaisista 
73 prosenttia on  
sitä mieltä, että raha-
pelien tarjonta tulee 
Suomessa toteuttaa 
kansallisella yksin- 
oikeusjärjestelmällä 
(76 % prosenttia vuonna 2017).* 

* Lähde: Taloustutkimus, Omnibus-kyselyt. 
Tutkimusväittämä: ”Mielestäni rahapelien 
tarjoaminen Suomessa tulee jatkossakin 
toteuttaa kansallisella yksinoikeusjärjestelmällä”. 
Täysin tai jossain määrin samaa mieltä olevien 
määrä. Yhteensä 4 000 vastaajaa vuosittain.

olevan noin prosentti. Lisäksi yleinen kulut-
tajakäyttäytymisen muutos ja digitaalisten 
kanavien suosion kasvu edellyttävät Veik-
kaukselta ketteryyttä ja rohkeutta muuttua. 
Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta lisääntyy jat-
kuvasti. Näihin muutoksiin Veikkaus vastaa 
uudella strategialla.

Muuttuneessa rahapelimarkkinassa yksi 
Veikkauksen menestymisen edellytyksistä 
on vastuullisesti järjestetty pelaaminen. Veik-
kauksen verkkokauppa on ainoa maailmas-
sa, jossa on käytössä näin laajalle pelivali-
koimalle pakolliset pelirajat, jotka pelaajan 
tulee itse asettaa. Lisäksi Veikkauksen tuo-
ton kohdentuminen on läpinäkyvää ja tuotto 
käytetään hyviin tarkoituksiin.

Verkkopelaamisen pelaamisen hallinnan ko-
konaisuuden käyttöönotto 12.12.2017 on mer-
kittävin ja vaikuttavin vastuullisuusuudistus 
Veikkauksen historiassa. Pelaamisen hal-
linnan työkalut ovat merkittävä askel pelion-
gelmien ennaltaehkäisyssä.  Pelirajoitusko-
konaisuus on selvästi aiempaa tiukempi, ja 
asiakkaalla on enemmän mahdollisuuksia 
hallita omaa pelaamistaan.

Tällä hetkellä lähes puolet Veikkauksen lii-
kevaihdosta tulee digitaalisesta pelaamises-
ta ja kasvu on erittäin nopeaa. Digitalisoituva 
toimintaympäristö ja pelaamisen siirtyminen 
verkkoon luo uusia, yhä parempia mahdol-
lisuuksia lisätä pelaamisen hallinnan työka-
luja.

Katseet kohti uutta strategiakautta
Uuden kolmivuotisen strategiakauden (2019–
2021) perustana säilyvät arvot Me, Rohkeus, 
Wow ja Vastuullisuus.

Uuden strategian keskeiset valinnat ovat:

• Erinomainen asiointikokemus
• KiIpailukykyiset pelituotteet erityisesti

digikanavassa
• Paras työpaikka rahapelialan

ammattilaisille
• Moderni ja puhutteleva yritysbrändi

Vastuullisuus on jatkossakin keskeinen osa 
yhtiön toimintaa. Veikkauksen toiminta edel-
lyttää onnistumista pelaamisen kanavoinnis-
sa kotimaiseen tarjontaan, suomalaisten laa-
jaa hyväksyntää sekä aktiivisia toimenpiteitä 
pelihaittojen ennaltaehkäisyyn. 

Strategiakauden 2019–2021 missio ja visio 
on tarkoitus määritellä yhdessä henkilöstön 
kanssa kevään 2019 aikana. 

JOHDANTO
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VASTUUL- 
LISUUS
Välitämme
ihmisistä

ME
Menestymme

yhdessä

ROHKEUS
Teemme
tuloksia

WOW
Yllätämme
elämyksillä

JOHDANTO

VEIKKAUKSEN ARVOT perustuvat yhdessä määriteltyyn  
kulttuurin tavoitetilaan. Ne ovat periaatteita, jotka kuvaavat 
Veikkauksen tapaa toimia ja tehdä töitä, ja jotka näkyvät  
jokaisen veikkauslaisen toiminnassa ja asiakaskohtaamisissa. 
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SIDOSRYHMÄ VUOROVAIKUTUKSEN KANAVAT AVAINTEEMAT JA ODOTUKSET VEIKKAUKSEN VASTAUS

ASIAKKAAT
Veikkauksen 
pelien pelaajat

Säännölliset kyselyt, tutkimukset ja haas-
tattelut. Asiakaspalvelu. Viestintä ja mark-
kinointi.

Digitaalisuus, henkilökohtainen ja perso-
noitu palvelu, pelaamisen hallinnan vä-
lineet, kiinnostavat pelit ja palvelut, peli-
kehitys ja käytettävyys. Asiakastietojen 
luottamuksellisuus ja luotettavat maksu-
tapahtumat.

Veikkauksella on laaja asiakaskanta ja erinomai-
set keinot dialogiin. Digitaalisuus on uuden stra-
tegian kivijalka ja Veikkaus panostaa asiakas-
ymmärryksen lisäämiseen ja personoidumpaan 
palveluun.

AVUSTUKSENSAAJAT 
Veikkauksen tuotoista avustuksia 
saavat tahot

Säännöllinen yhteydenpito, tapaamiset ja 
tilaisuudet. Tuoton käytön viestintä.

Veikkauksen toiminnan hyväksyttävyys. 
Tuoton suuruus, jatkuvuus ja kohdistami-
nen. Yhteistyö valittujen teemoja parissa.

Veikkauksen toiminnan keskiössä on turvata 
riittävä tuloutus avustuksen saajille. Veikkauk-
sen vastuullisuudesta ja muista ajankohtaisista 
asioista viestitään avustuksensaajille aktiivises-
ti. Kesällä 2018 tuotiin Suomi Areenassa yhdes-
sä avustuksensaajien kanssa esiin Veikkauksen 
tuottojen yhteiskunnallista merkitystä.

HENKILÖSTÖ
Veikkauksen oma henkilöstö  
pääkonttorissa ja maakunnissa, 
yhteensä 2 074 työntekijää

Henkilöstötutkimus, Pulssi-kysely ja kehi-
tyskeskustelut. Nimetön ilmoituskanava ja 
sähköposti compliance-asioista raportoi-
miseen. Sisäinen viestintä.

Osaamisen kehittäminen, ammatillisen 
kehittymisen mahdollisuudet. Veikkauksen 
rooli muuttuvassa toimintaympäristössä. 
Itsenäisen päätöksenteon vahvistaminen. 
Tasa-arvoinen ja syrjimätön työyhteisö.

Uudistettu kehityskeskustelumalli vuodesta 2019  
alkaen. Esimiesten valmennukset ja uusi onnistu-
misen johtamisen työkalu. Vuonna 2019 Veikkauk- 
sen uusi yhdenvertaisuussuunnitelma syrjinnän 
ennaltaehkäisemiseksi.

ASIAMIEHET JA PELIMYYJÄT 
Veikkauksen kanssa sopimus- 
suhteessa olevat asiamiehet ja  
veikkauspelien myyjät

Koulutukset, Myynet-verkkoportaali,  
pelimyyjien suljettu Facebook-ryhmä, 
Veikkaus-uutiset, oppimateriaalit.

Vastuullisuus osana pelimyyjän osaamis-
ta. Pelaamisen 18 vuoden ikärajan val-
vonta myyntipaikoissa, rahapelien vas-
tuullisen markkinoinnin toteuttaminen 
myyntipaikoissa.

Asiamiessopimukseen kirjattu henkilöstön kou-
lutusvelvoite. Myyntipaikassa peliautomaattien 
kanssa työskentelevistä vähintään yhden on  
suoritettava automaattien ikärajavalvontakurssi. 
Vastuullisuus esillä lähiopetuksissa perus- ja  
jatkokursseilla sekä verkko-opinnoissa ja myyjä-
viestinnän kanavissa. Myyjät hallitsevat ikäraja-
valvonnan ja ohjeistusten mukaisen myyntityön ja 
osaavat ohjata peliongelman esille tuovan asiak-
kaan avun pariin.

POLIITTISET PÄÄTTÄJÄT
• Eduskunta
• Valtioneuvosto
• Euroopan parlamentti ja komissio

Säännölliset tapaamiset kotimaassa ja 
EU-tasolla erillisen vaikuttamissuunnitel-
man mukaisesti. Yhtiökokous. Hallinto-
neuvosto. Osavuosikatsaukset ja vastuulli-
suusraportointi. Jatkuva keskusteluyhteys.

Veikkauksen toiminnan yleinen hyväksyt-
tävyys. Vastaaminen toimintaympäristön 
ja lainsäädännön muutoksiin.

Kaikki eduskunnassa edustetut poliittiset ryhmät 
kannattavat yksinoikeuden säilyttämistä. Talous-
poliittinen ministerivaliokunta asetti (5/2018) ar-
pajaislain valmistelun tavoitteeksi kanavointikyvyn 
vahvistamisen ja Veikkauksen kilpailukyvyn var-
mistamisen.

MINISTERIÖT JA VIRANOMAISET
• Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
• Opetus- ja kulttuuriministeriö (OPM)
• Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)
• Sisäministeriö (SM)
• Poliisihallitus (Poha)
• Valtion valvojat
• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
• Sosiaali- ja terveysministeriön rahape-

lien haittavaikutusten arviointityöryhmä

Säännöllinen yhteydenpito edunsaajavies-
tintään ja pelihaittojen ehkäisyyn liittyen 
(STM, OKM, MMM).

Tiivis vuoropuhelu säädösvalmisteluun ja 
valvontakäytäntöihin liittyen (SM, Poha, 
valvojat).

Yhteistyö ja tiedonjako pelaamisen ja peli-
haittojen tutkimukseen ja kehitykseen liit-
tyen (THL, Arviointityöryhmä).

Yksinoikeusjärjestelmän oikeutus,  
kannattavuus ja hyväksyttävyys. Veikkauk- 
sen strategia ja kilpailukyky. Pelihaittojen 
ennaltaehkäisy, tietopohja ja ratkaisut.

Uusi strategia vuoden 2019 alusta. Pelaamisen  
hallinnan kokonaisuus digitaalisessa kanavassa.  
Päätös pakollisesta tunnistautumisesta hajasijoi-
tetuissa peliautomaateissa vuoden 2022 alusta 
alkaen.

Avoin, kaksisuuntainen vuoro-
vaikutus sidosryhmien kanssa 
on olennainen osa yhteiskun-
nallista vaikuttavuutta. Veikkaus 
haluaa kuulla ja ymmärtää si-
dosryhmiensä odotuksia sekä 
hakea ratkaisuja niihin vastaa-
miseen. Näiden  odotusten  tun-
temus sekä luottamus yhtiön 
toimintaan ovat Veikkaukselle 
menestyksekkään toiminnan 
edellytyksiä.

Veikkaus haluaa viestiä avoi-
mesti omasta toiminnastaan ja 
kehittää jatkuvasti uusia muo-
toja ja tapoja sidosryhmävuoro-
vaikutukseen.

Sidosryhmädialogi ja  
sidosryhmien odotukset
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Vastuullisuusohjelma kokoaa yhteen oleelliset yhteiskuntavastuun asiat
Veikkauksen yhteiskuntavastuuohjelma kokoaa yhteen Veikkauksen oleel-
liset yhteiskuntavastuun asiat ja mittarit. Ohjelma jakautuu kolmeen osaan: 
1) edistämme hyvinvointia, 2) tuotamme luotettavasti iloa, viihdettä ja jänni-
tystä sekä 3) välitämme ihmisestä. Teemat sisältävät konkreettisia tekoja, 
joilla toteutetaan yhteiskuntavastuuta Veikkauksessa. Näitä avataan tar-
kemmalla tasolla raportin seuraavissa luvuissa.

Veikkauksen yhteiskuntavastuuraportointia ohjaa Global Reporting Initiative 
(GRI) -viitekehyksen standardit. Lisäksi raportin sisältöä on peilattu kansal-
listen peliyhtiöiden yhteiseen vastuullisuusstandardiin (European Lotteries 
CSR Guidelines).

• Tarjoamme edistykselliset pelaamisen hallinnan välineet
• Hyödynnämme dataa peliongelmien ennaltaehkäisyssä
• Teemme vastuullisuusviestintää ja -markkinointia 
• Valvomme 18+-ikärajaa tehokkaasti
• Edistämme henkilöstön työhyvinvointia
• Ehkäisemme oman henkilöstön peliongelmia

JOHDANTO

YHTEISKUNTA
Edistämme
hyvinvointia

• Ennaltaehkäisemme peliongelmia
• Estämme rahapelitoimintaan liittyvää rikollisuutta ja vilppiä
• Toimimme kustannustehokkaasti
• Tuotamme yhteiskunnalle yli 1 mrd€

• Tarjoamme vastuulliset ja kilpailukykyiset rahapelituotteet 
ja -palvelut

• Markkinoimme ja viestimme vastuullisesti
• Tarjoamme luotettavat pelit ja turvallisen rahaliikenteen
• Takaamme vahvan kuluttajansuojan
• Käsittelemme pelaajadataa luotettavasti ja turvallisesti
• Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi
• Toimimme hankinnoissa vastuullisesti ja edistämme  

ympäristövastuuta

YHTIÖ
Tuotamme luotettavasti

iloa, viihdettä ja 
jännitystä

MITTARIT 2017 2018
Tunnistautuneen pelaamisen osuus pelikatteesta, %  40,6 44,8
Rahansiirtorajoihin törmänneiden määrä  
vrk- ja kk-tasoilla vuoden aikana  - 692 000 / 273 000

Peliongelmien ennaltaehkäisyssä onnistuminen, % 8)  - 34

Alaikäispelaamisen valvonnassa onnistuminen, % 9) 57 61
Henkilöstön sitoutumisindeksi 10)  61,5 65,9
Henkilöstöstä kokee huolta omasta pelaamisestaan, % 11) 3,8 4,2

8) Lähde: Taloustutkimuksen Omnibus-kysely. Tutkimusväittämä: ”Veikkaus ennaltaehkäisee toiminnallaan peliongelmien syn-
tymistä”. Täysin samaa mieltä tai jossain määrin samaa mieltä. Yhteensä 4 000 vastaajaa vuosittain. Kysytty ensimmäisen 
kerran vuonna 2018. 9) Lähde: Taloustutkimuksen Omnibus-väestökysely. Tutkimuskysymys: "Arpajaislain mukaan alle 18-vuo-
tias ei enää saa pelata raha-automaattia edes samaan perheeseen kuuluvan täysi-ikäisen henkilön seurassa tai luvalla.  
Toteutuuko laki mielestänne…?" Täysin samaa mieltä tai jossain määrin samaa mieltä. Yhteensä 4 000 vastaajaa vuosittain. 
10) Lähde: Henkilöstötutkimus, Corporate Spirit. 11) Lähde: Henkilöstötutkimus, Corporate Spirit. Tutkimusväittämä: ”Olen ko-
kenut rahapelaamiseni ongelmalliseksi viimeisen vuoden aikana”. Täysin tai jossain määrin samaa mieltä.

MITTARIT 2017 2018 2019
Tulos, milj. € 1 021,3 1 014,2 1 099,0 (tuottoarvio)

Tuotot yhteiskunnalle, milj. € 1) 1 273,8  1 265,6 1 023,2
Pelikate, milj. € 1 777,8 1 759,0

Yhteisen hyvän osuus pelikatteesta, % 2) 69,4  69,7
Väestökysely rahapeliongelmien laajuudesta, % 3) 3,1 ja 3,3  2,8 ja 2,6

1) Tuotot yhteiskunnalle sisältäen arpajais- ja arvonlisäveron.  2) Veikkauksen voiton ja arpajaisveron suhde pelikatteeseen. 
Pelikate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta pelaajille maksetut voitot. 3) Lähde: Veikkauksen Taloustutkimuksella teettä-
mät väestökyselyt rahapeliongelmien laajuudesta SOGS-mittarilla mitattuna. Yhteensä 10 000 vastaajaa vuosittain.

MITTARIT 2017 2018
Veikkauksen osuus kotimaisesta rahapelimarkkinasta, % 4) 88 86
Digitaalisen pelaamisen suositteluindeksi (NPS) 28 31

Mielipide Veikkauksen mainonnan määrästä, % 5)  - 69
Ratkaisusuositusehdotus, lkm 6) 46 52

Eettiset ohjeet -verkkokoulutuksen suorittaneet uudet työntekijät, hlö 7)  - 495
Peliautomaattien kierrätys, % 97 97

4) Lähde: Raportointitapa muuttunut vuonna 2018. Markkinaosuus pohjautuu ulkomaille pelaamisen osalta H2 Gam-
bling Capitalin arvioon. 5) Lähde: Taloustutkimuksen Omnibus-väestökysely. Tutkimuskysymys: ”Mitä mieltä olet Veikkauk-
sen mainonnasta Suomessa?” Aivan liian vähäistä tai liian vähäistä ja olen tyytyväinen tämän hetkiseen mainonnan mää-
rään. 4 000 vastaajaa. Kysytty ensimmäisen kerran vuonna 2018. 6) Vahva kuluttajansuoja takaa asiakkaan oikeusturvan 
mahdollisissa ongelmatilanteissa, joissa asiakas kokee tulleensa väärin kohdelluksi. Näitä tapauksia varten asiakas voi pyy-
tää viranomaiselta ratkaisusuositusehdotusta. 7) Veikkauksen ensimmäisenä toimintavuonna 2017 koko henkilöstön tuli suo-
rittaa koulutus hyväksytysti.

YKSILÖ
Välitämme
ihmisestä
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Yhteiskuntavastuun johtamisen tavoitteena 
on kilpailukykyisen ja vastuullisesti järjes-
tetyn rahapelitoiminnan varmistaminen se-
kä rahapelaamisen laajan hyväksyttävyyden 
edistäminen. Keskiössä ovat pelihaittojen en-
naltaehkäisy, rahapelitoiminnan rikollisuuden 
ja vilpin torjunta sekä vahva kuluttajansuoja. 

Veikkaukselle asetettujen velvoitteiden lisäk-
si johtamisessa korostuu vakaaseen tuoton 
kasvuun ja ansaittuun vastuulliseen brän-
dimielikuvaan tähtääminen. Nämä osaltaan 
varmistavat Veikkauksen tuotoista hyötyvien 
avustuksensaajien toimintaedellytykset. Vas-
tuullisuus on osa kaikkea Veikkauksen teke-
mistä ja kulkee läpi liiketoimintaprosessien 
aina pelikehityksestä luotettavaan rahaliiken-
teeseen ja voitonmaksuun. 

Yhteiskuntavastuun painopisteistä vastaa 
johtoryhmä. Yhteiskuntavastuutiimi vastaa 
vastuullisuuden yleisestä kehittämisestä ja 
koordinoinnista sekä toimii erilaisissa hank-

keissa ja projekteissa vastuullisuusasioiden 
erityisasiantuntijana. 

Vastuullisuustoiminta siirtyi syksyllä 2018 
osana laajempaa organisaatiomuutosta lä-
helle analytiikkatoimintaa, osaksi Business 
Intelligence, CSR ja Asiakashallinta -yksik-
köä ja Tieto-, ICT- ja Asiamiesmyynti -toimin-
toa. Uusi organisoituminen mahdollistaa da-
tan entistä tehokkaamman hyödyntämisen 
vastuullisuustoimenpiteiden kehittämisessä. 
Veikkauksen tavoitteena on vaikuttaa ongel-
mallisen rahapelaamisen ehkäisyyn vähen-
tämättä kuitenkaan harmitonta pelaamista. 

Yhtiön hallitus ja hallintoneuvosto käsittele-
vät yhteiskuntavastuun teemoja säännölli-
sesti kokouksissaan. Hallintoneuvosto antaa 
oman kertomuksensa Veikkauksen rahapeli-
toiminnan kehityksestä ja pelihaittojen ennal-
taehkäisemisestä Valtioneuvoston kanslialle 
yhtiökokouksessa. Kertomus on nähtävillä 
Veikkauksen verkkosivustolla. 

Yhteiskuntavastuun johtaminen

JOHDANTO

Veikkauksen strategiset vastuullisuusmittarit 2017 2018

Liikevoitto, milj. € 1 021,3 1 014,5

Tuotot yhteiskunnalle, milj. € 1) 1 273,8 1 265,6

Yhteisen hyvän osuus pelikatteesta,  % 2) 69,4 69,7

Tunnistautuneena pelaamisen osuus pelikatteesta, % 40,6 44,8

Väestökysely peliongelman laajuudesta, % 3) 3,1 % (1/2017) 
3,3 % (2/2017)

2,8 (1/2018) 
2,6 (2/2018)

Väestötason pulssimittari; koettujen peliongelmien määrä, %  4) 1,7 2,3

1) Tuotot yhteiskunnalle sisältäen arpajais- ja arvonlisäveron. 2) Veikkauksen voiton ja arpajaisveron suhde pelikatteeseen. Pelikate lasketaan vä-
hentämällä liikevaihdosta pelaajille maksetut voitot. 3) Lähde: Veikkauksen Taloustutkimuksella teettämät väestökyselyt rahapeliongelmien laajuu-
desta SOGS-mittarilla mitattuna. Yhteensä 10 000 vastaajaa vuosittain. 4) Lähde: Taloustutkimus, Omnibus-kyselyt. Tutkimusväittämä: "Minulla on 
ollut viimeisen vuoden aikana vaikeuksia hallita rahapelien pelaamistani." Täysin tai jossain määrin samaa mieltä olevat. Yhteensä 9 000 vastaa-
jaa vuosittain.

✔ Vuoden 2017 lopussa 
lanseerattu ja vuoden  
2018 aikana käyttöönotettu  
pelaamisen hallinnan  
kokonaisuus

✔ European Lotteries (EL) ja 
World Lottery Association 
(WLA) sekä European  
Casino Association (ECA) 
-vastuullisuusstandardien 
auditointi

✔ Vastuullisuuden  
markkinointikonseptien 
Pelaa maltilla ja Ilo on 
suojelemisen arvoista  
lanseeraus 

✔ Valmistautuminen haja- 
sijoitettujen peliautomaat-
tien pakolliseen tunnistau- 
tumiseen vuoden 2022 
alusta alkaen

✔ Euroopan unionin uuden 
tietosuoja-asetuksen 
(GDPR) vaatimuksiin  
vastaaminen

MERKITTÄVIMMÄT 
VASTUULLISUUSTEOT  

VUONNA 2018
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MILJOONIEN PANOSTUKSET PELIONGELMAN ENNALTAEHKÄISYYN 
Tutkimuksen, hoidon ja Peluurin rahoittaminen
Veikkaus rahoittaa arpajaislain 52 §:ään pe-
rustuen sosiaali- ja terveysministeriön (STM) 
koordinoimaa pelihaittatutkimusta ja hoidon 
kehittämistä vuosittain noin kahdella miljoo-
nalla eurolla. Vuonna 2017 Veikkauksen halli-
tus päätti kaksinkertaistaa Peluurin rahoituk-

sen 950 000 euroon vuodessa. Korotuksella 
haluttiin varmistaa peliongelmaisille tarjotta-
van nettipohjaisen Peli poikki -ohjelman jat-
kuminen sekä palvelun nostaminen asiakas-
tarpeen edellyttämälle tasolle.

Säännölliset vastuullisuuskyselyt ja -tutkimukset
Vuonna 2018 Veikkaus jatkoi peliongelmien 
laajuutta ja kehitystä seuraavia tutkimuk-
sia. Veikkaus teetti Taloustutkimuksella kak-
si laajaa peliongelmaa kartoittavaa väestö-
tutkimusta, joissa molemmissa haastateltiin  
5 000 vastaajaa. 

Viimeisimmän, joulukuussa 2018 julkais-
tun tutkimuksen mukaan ongelmapelaajia 
oli 2,6 prosenttia väestöstä (väestöestimaat-
ti 107 000 henkeä). Tutkimuksen perusteel-
la vähennystä oli tapahtunut todennäköisesti 
rahapeliriippuvaisten määrässä. Ulkomais-
ten peliyhtiöiden mainitseminen peliongel-
mien lähteenä tuli esille aiempia tutkimuksia 
useammin. 

Suuren väestötutkimuksen lisäksi Veikkaus 
seuraa peliongelmien määrän kehitys-
tä myös muilla tutkimuksilla. Niin sanot-
tu pulssikysymyksen väite: ”Minulla on ollut 
viimeisen vuoden aikana vaikeuksia hallita 
rahapelien pelaamistani” esitetään vuosit-
tain kymmenelletuhannelle henkilölle. Väit-
teen kanssa täysin tai jossain määrin samaa 
mieltä oli 2,3 prosenttia vastaajista vuonna 
2018 (1,7 prosenttia vuonna 2017). 

Ongelmallisesti peliautomaatteja pelaavien 
väestöosuutta on tutkittu Omnibus-kyselyllä 
vuodesta 1995 alkaen. Tutkimuksen mukaan 
vuonna 2018 noin 1,3 prosenttia arvio, että 
pelaa itse tai että joku muu samassa talou-
dessa asuva pelaa ongelmallisen paljon pe-
liautomaatteja (1,1 prosenttia vuonna 2017).

Peliautomaattien ongelmapelaajien väestöosuus vuosina 1995–2018

Lähde: Taloustutkimus väestötutkimus. Tutkimusväittämä: ”Pelaan itse ongelmallisen paljon raha-automaat-
teja” Ja ”joku muu samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuva pelaa ongelmallisen paljon raha-auto-
maatteja”. Täysin tai jossain määrin samaa mieltä olevien määrä. Yhteensä 4 000 vastaajaa vuosittain. 

Jossain määrin ongelmaiset

Ongelmaiset

Väestökysely peliongelmien laajuudesta vuosina 2017-2018

Lähde: Veikkauksen Taloustutkimuksella teettämät väestökyselyt rahapeliongelmien laajuudesta SOGS-mittarilla 
mitattuna. Yhteensä 10 000 vastaajaa vuosittain.

YHTEISKUNTA – EDISTÄMME HYVINVOINTIA

Panostukset vastuulliseen rahapelaamiseen € 2017 2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle pelihaittojen tutkimukseen ja 
hoidon kehittämiseen 1) 1 900 000 2 200 000

Peliongelmissa auttavan Peluuri-palvelukokonaisuuden rahoitus 950 000 950 000

Veikkauksen teettämät peliongelmatutkimukset 160 000 160 000

Digitaalisen pelaamisen pelirajoituskokonaisuuden käyttöönotto 2) - 21 000 000

Hajasijoitettujen automaattien pakolliseen tunnistautumiseen 
valmistautuminen varsinaisen hankkeen kuluina 3) - 2 100 000

1) Veikkaus rahoittaa arpajaislain 52 §:ään perustuen sosiaali-  ja  terveysministeriön koordinoimaa pelihaittatutkimusta ja hoidon kehit-
tämistä vuosittain ministeriön laskutuksen mukaisesti. 2) Pelirajoituskokonaisuuden on arvioitu vähentäneen Veikkauksen pelikatetta 21
miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2017 rajoituksiin. 3) Tämän lisäksi pakolliseen tunnistautumiseen siirtymistä on edistetty lukuisissa 
kehityshankkeissa, joiden kustannuksia on vaikea erottaa yleisistä liiketoiminnan ja pelien kehittämisen kustannuksista.
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Digitaalisen pelaamisen 
pelirajoituskokonaisuus
Pelaamisen hallinnan kokonaisuus oli suurin 
Veikkauksen peliliiketoimintaan vaikuttanut 
vastuullisuustoimenpide vuonna 2018. Peli-
rajoituskokonaisuuden vaikutuksia on voitu 
arvioida luotettavasti huhtikuun alusta alkaen 
rajoituskokonaisuuteen liittyneiden siirty-
mäaikojen loputtua. Rajoituskokonaisuuden 
vaikutus ongelmapelaajien määrään on vai-
keasti arvioitavissa, mutta kuitenkin sen voi-
daan todeta vaikuttaneen kaikkein eniten 
todennäköisesti ongelmallisimpaan pelaami-
seen. 

Rajoituskokonaisuuden on arvioitu vähentä-
neen pelikatetta noin 21 miljoonaa euroa ver-
rattuna vuoden 2017 rajoituksiin. Pelikateme-
netystä on arvioitu edelliseen vuoteen – ei 
malliin, jossa ei olisi lainkaan pelaamista ra-
joittavia vastuullisuuselementtejä voimassa. 

Pakollinen tunnistautuminen  
hajasijoitetuilla peliautomaateilla
Tunnistautuvan pelaamisen osuus kaikes-
ta pelaamisesta nousi vuoden 2018 loppuun 
mennessä 44,8 prosenttiin (40,6 prosenttia 
vuonna 2017). Veikkaus on sitoutunut otta-
maan pakollisen tunnistautumisen käyttöön 
myös hajasijoitetuilla peliautomaateilla vuo-
desta 2022 alkaen. Veikkauksen arvion mu-
kaan pakollinen tunnistautuminen vähentää 
peliautomaattien tuottoja vuositasolla noin 
100–150 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 ai-
kana muutokseen valmistaudutaan raken-
tamalla teknologiaa, jolla mahdollistetaan 
tunnistautuminen peliautomaateilla sekä pe-
laamisen hallinnan välineiden käyttöönotto. 

34 % 
kansalaisista 
on sitä mieltä, 
että Veikkaus 
on onnistunut  
ennaltaehkäise-
mään peliongel-
mien syntyä. 
Lähde: Taloustutkimus, Omnibus-kyselyt. Tutkimusväittä-
mä: ”Veikkaus ennaltaehkäisee toiminnallaan peliongel-
mien syntymistä”. Täysin tai jossain määrin samaa miel-
tä olevien määrä. Yhteensä 4 000 vastaajaa vuosittain. 
Kysytty kansalaisilta ensimmäistä kertaa vuonna 2018. 

Väestötason Pulssimittarin mukaan 
koettujen peliongelmien määrä oli 

2,3 % vuonna 2018

Lähde: Taloustutkimus, Omnibus-kyselyt. Tutkimusväittämä:  
”Minulla on ollut viimeisen vuoden aikana vaikeuksia hallita  
rahapelien pelaamistani”. Täysin tai jossain määrin samaa  
mieltä olevien määrä. Yhteensä 9 000 vastaajaa vuosittain. 

(1,7 prosenttia  
vuonna 2017)

RIKOLLISUUDEN JA VILPIN TORJUNTA 
Veikkaus osallistuu rahapeleihin liittyvän ri-
kollisuuden ja vilpin torjuntaan sekä Suo-
messa että kansainvälisesti. Veikkaus on 
mukana Global Lottery Monitoring Systemin 
(GLMS) toiminnassa, mikä mahdollistaa seu-
rannan ja tiedonvaihdon urheiluvedonlyöntiä 
tarjoavien kansallisten rahapeliyhtiöiden vä-
lillä. Pelikohteiksi valitaan ainoastaan luotet-
tavien ja vastuullisten järjestäjien tapahtumia 
ja otteluita.

Parhaat keinot rahapelitoimialaan toisinaan 
pesiytyvän rikollisuuden ja vilpin torjunnas-
sa ovat koulutus ja omien prosessien kehit-

täminen. Urheilupeleissä suurin ongelma on 
sopupelit, joiden havaitsemisessa tiivis yh-
teistyö Suomen urheilun eettisen keskuksen 
(SUEK) kanssa on tärkeätä. Jos urheilutapah-
tumassa on sovittu ennakolta tuloksesta, tä-
mä näkyy asiakkaiden pelikäyttäytymisessä 
selvästi paremmin kuin itse tapahtumassa. 

Rikollisuuden ehkäisemiseksi Veikkaus seu-
raa reaaliaikaisesti pelidataa ja pelaamisen 
kehittymistä. Näin voidaan tunnistaa tilantei-
ta, joissa pelaaminen saa epäilyttäviä piirtei-
tä. 

VAHVA KULUTTAJANSUOJA JA LUOTETTAVA VOITONMAKSU
Veikkaus kohtelee kaikkia asiakkaita tasa-
puolisesti. Asiakas saa aina pelaamishetkel-
lä tarjolla olevat peliehdot avoimesti tiedoksi 
eikä urheiluvedonlyönnissä asiakkaiden ve-
toja mene harkintaan. 

Voitot maksetaan luotettavasti niille, joille 
voitto kuuluu. Mahdollisen virheen sattuessa 
asia selvitetään ja mahdollinen virhe korja-
taan.

Vahva kuluttajansuoja takaa asiakkaan oi-
keusturvan mahdollisissa ongelmatilanteis-
sa, joissa asiakas kokee tulleensa väärin 

kohdelluksi. Näitä tapauksia varten Veik-
kauksessa on virhetilanteiden selvittelyyn 
tarkoin määritelty prosessi. Halutessaan 
asiakas voi pyytää ratkaisusuosituksen Polii-
sihallitukselta. Tätä oikeutta asiakkaat käytti-
vät viime vuonna yhteensä 52 kertaa (46 ker-
taa vuonna 2017). 

Rahanpesun ja terrorismin ehkäisemiseksi 
Veikkaus todentaa asiakkaan henkilöllisyy-
den tietyissä tilanteissa panosta asetettaes-
sa ja/tai ennen voiton maksamista. 

YHTEISKUNTA – EDISTÄMME HYVINVOINTIA
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YLI 2 MILJOONAA 
ETUASIAKASTA

MYYNTIPAIKAT 57,9 %
LIIKEVAIHDOSTA

LIIKEVAIHTO
3,2 MRD€

2 074
VEIKKAUSLAISTA

JAETTAVA SUMMA 
YHTEENSÄ 
1 014 MILJ.€ 

SOSIAALI- JA TERVEYS-
JÄRJESTÖT 358 MILJ.€ 

VETERAANIT JA
SOTAVAMMA-
KORVAUKSET 
115,2 MILJ.€

NUORISOTYÖ
54,8 MILJ.€

KULTTUURI JA TAIDE 238,3 MILJ.€

HEVOSURHEILU 40,1 MILJ.€

TIEDE 106,5 MILJ.€ VERKKOKAUPPA 42,1 %
LIIKEVAIHDOSTA

LIIKUNTA
164,9 MILJ.€

PELAAJA

AVUSTUKSENSAAJA VEIKKAUS

PELIMYYNTI

MINISTERIÖT

VEIKKAUSEURON MATKA PELAAJALTA 
AVUSTUKSENSAAJALLE

Veikkauksella on ainutlaatuinen tehtävä tar-
jota yksinoikeudella rahapelejä vastuullisesti 
ja tuottaa varoja yhteiseksi hyväksi eli kaik-
kien Suomessa asuvien iloksi ja hyödyksi. 

Veikkauksella on laaja asiakaskanta, johon 
kuuluu yli kaksi miljoonaa rekisteröitynyt-
tä Etuasiakasta. Tunnistautuneena pelaavil-
la on käytössä kaikki pelaamisen hallinnan 
välineet. 

Veikkaus tarjoaa rahapelejä digitaalisissa 
kanavissa ja omissa sekä asiamiesverkos-
ton myyntipaikoissa. Veikkauksen liikevaih-
dosta 57,9 prosenttia tuli myyntiverkostosta 
ja 42,2 prosenttia digitaalisesta kanavasta.

Veikkaus työllistää yli 2 000 rahapelaamisen 
ammattilaista, joista yli puolet toimii pelinhoi-
tajina tai asiakaspalvelijoina. Vuonna 2018 
Veikkauksen liikevaihto oli 3 154,7 miljardia 
euroa, mistä yli miljardi tuloutettiin ministeri-
öille. Kaikkiaan sosiaali- ja terveysjärjestöille 
jaettiin 358 milj. €, kulttuurille ja taiteelle 238,3 
milj. €, liikunnalle 164,9 milj. €, sotavete- 
raaneille 115,2 milj. €, tieteelle 106,5 milj. €, 
nuorisotyölle 54,8 milj. € ja hevosurheilulle 
40,1 milj. €. 

Veikkauksen tuotoilla tuetaan vuosittain yli 
4 000 avustustensaajaa. 

YHTEISKUNTA – EDISTÄMME HYVINVOINTIA
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Veikkauksen aiemmat kolme liiketoiminta-
ryhmää (Haaveilupelit, Jännityspelit ja Har-
rastuspelit) nimettiin syksyllä 2018 toteute-
tun organisaatiomuutoksen myötä uudelleen: 
Onnenpelit, Kasinopelit ja Vedonlyönti.  Nämä 
vastaavat tuotekehityksestä omien pelituot-
teidensa osalta. Veikkauksen oma Pelistudio 
kehittää nykyaikaisia digitaalisia automaat-
tipelejä ja nettiarpoja sekä uusia peliauto-
maattipelejä.  

Veikkauksen rahapeliliiketoiminnan keskiös-
sä ovat asiakkaat ja heidän pelaamisen mo-
tiivien tunteminen. Pelit kehitetään aina koh-
dennetusti tietylle asiakasryhmälle. Syksyllä 
2018 aloitettiin asiakkuusmallin kehittämi-
nen, joka perustuu asiakkaiden segmen-
tointiin ja asiakasluokkiin. Mallilla tavoitel-
laan syvällisempää asiakasymmärrystä ja 
se keskittyy erityisesti aktiivisimpien asiak-
kaiden ryhmiin ja näiden pelaamisen motii-
veihin. 

Pelien vastuullisuusarviointi 
Jokaisesta peli-ideasta ja pelistä tehdään ra-
hapelien vastuullisuustyökalulla (RaVa) arvio, 
jossa arvioidaan pelin elementtejä eri näkö-
kulmista. RaVa-arvio on liitteenä mukana jo-
kaisessa asetusmuutoshakemuksessa.

Suomalaiset peliyhteisöt ovat kehittäneet 
vastuullisuustyökalun yhdessä peliongel-
ma-alan asiantuntijoiden kanssa, ja se on ol-
lut käytössä jo vuodesta 2008. Vuonna 2018 
RaVa päivitettiin yhdeksi koko Veikkauksen 
tuotevalikoiman kattavaksi arviointityökaluk-
si. 

RaVa-arvioinnin lisäksi ennen uusien pelien 
käyttöönottoa käydään aina keskustelu pe-
lien sääntelystä vastaavien viranomaisten 
kanssa. Myös sosiaali- ja terveysministeri-
ön yhteydessä keväällä 2017 aloittanut riip-
pumaton rahapelien haittavaikutusten arvi-
ointityöryhmä antaa lausuntoja Veikkauksen 
pelien ja kanavaratkaisujen haittariskeistä. 
Tähän mennessä arviointiryhmä on antanut 
lausuntoja yhteensä 16 kappaletta. Arvioi-

tavana on ollut kuusi uutta peliä, 11 sääntö-
muutosta ja kolme yleisempää tarjontaan tai 
toimeenpanoon liittyvää muutosta, kuten esi-
merkiksi pelirajoituskokonaisuus. 

VASTUULLISUUS RAHAPELI- 
TUOTTEISSA JA -EHDOISSA
• Peleissä tai palveluissa ei hyödyn-

netä pelaamisen rahamääräiseen
volyymiin sidottua palkitsemista

• Pelaamiseen ei houkutella ilmaisilla
peleillä eikä euromääräisillä (peliin
kuulumattomilla) alennuksilla tai
bonuksilla

• Pelien ominaisuuksista annetaan
tietoa yhtenäisesti ja avoimesti

• Pelien teemat ja toteutukset
ovat vastuullisia ja eettisiä

YHTIÖ – TUOTAMME LUOTETTAVASTI ILOA, VIIHDETTÄ JA JÄNNITYSTÄ

VASTUULLISTA JA LUOTETTAVAA PELIKEHITYSTÄ ASIAKASLÄHTÖISESTI
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" Veikkaus tulee panos- 
tamaan maksu- ja  
rahaliikenteessä mobii-
limaksuratkaisujen  
lisäksi myös automaa-
tioon, robotiikkaan ja 
tekoälyn hyödyntämi-
seen."

TURVALLINEN MAKSU- JA RAHALIIKENNE
Veikkauksen maksu- ja rahaliikenteen pe-
rusperiaate on luotettavuus. Vuonna 2018 
Veikkaus panosti erityisesti rahaliikenteen 
prosessin automatisointiin, mikä parantaa 
entisestään luotettavuutta. 

Kaikesta maksamisesta jää jälki
Veikkaus vastaa Suomen suurimmasta verk-
kokaupasta ja Suomen suurimmasta yhden 
toimijan käsissä olevasta maksupääteinfra-
struktuurista. Veikkaus maksaa yli miljoona 
voittoa joka vuorokausi.  

Veikkauksen oma moderni maksuvälitysjär-
jestelmä varmistaa, että kaikista tapahtu-
mista jää jälki. Tunnistautuneena pelaami-
nen lisää maksutapahtumien läpinäkyvyyttä: 
esimerkiksi peliautomaateilla tehdyt maksu-
suoritukset pystytään mahdollisissa virheti-
lanteissa ja epäselvyyksissä jäljittämään ta-
pahtumatasolla. 

Virhetilanteiden selvittelyyn on tarkoin 
määritelty prosessi: 

 Asiakas voi tehdä asiakaspalveluun  
selvityspyynnön, jonka perusteella tilanne 
selvitetään ja asiakkaalle toimitetaan  
ratkaisu. 

Mikäli asiakas ei ole ratkaisuun  
tyytyväinen, hän voi pyytää ratkaisu- 
suositusta Poliisihallitukselta.  

Poliisihallitus pyytää Veikkaukselta  
selvityksen, kaikki tiedot kyseisestä  
tapahtumasta ja asiakkaan kanssa käydyn 
yhteydenpidon, joiden pohjalta Poliisi- 
hallitus antaa päätöksen tapauksesta. 

Tunnistautuneena pelanneet saavat mahdol-
liset pelivoitot valitsemansa voitonmaksuta-
van mukaisesti joko myyntipaikassa käteise-
nä, pankkitililleen tai pelitililleen. 

Alle 18-vuotiaat eivät saa pelata Veikkauksen 
pelejä eikä pelejä voi maksaa luotolla. Tämän 
varmistaakseen Veikkauksellla on eri pank-
kien kanssa räätälöidyt maksuratkaisut esi-
merkiksi debit-korttimaksamisessa. 

Veikkaus kouluttaa henkilökuntansa sekä 
asiamiesmyyjät toimimaan rahan, voittojen 
ja peliostojen ohjeistusten mukaan, mikä var-
mistaa, että toiminta on yhdenmukaista. 

✔

✔

✔

"Veikkaus suorittaa yli miljoona          
  voitonmaksua joka vuorokausi."

Maksamista kehitetään yhdessä finanssi-
sektorin muiden toimijoiden kanssa
Veikkaus käy aktiivista keskustelua finans-
sialan eri toimijoiden, kuten liikepankkien, 
Suomen Pankin, Euroopan keskuspankin, Fi-
nanssivalvonnan ja ratkaisu- ja palvelutoimit-
tajien kanssa maksamisen ratkaisujen kehit-
tämiseksi. 

Uusien maksutapojen kehittäminen on Veik-
kauksen liiketoiminnan kannalta hyvin tär-
keää. Mobiilimaksuratkaisujen määrä on 

kasvanut ja kasvaa yhä vahvemmin lähivuo-
sina, minkä vuoksi yhteistyö erityisesti fin-
tech-yritysten kanssa on Veikkaukselle tär-
keää. 

Veikkaus on mukana Finanssivalvonnan 
PSD2-seurantaryhmässä ja seuraa tiivis-
ti, miten EU-direktiiviä tullaan toteuttamaan 
Suomessa.

Maksamisen murros luo uusia 
mahdollisuuksia 
Maksamisen murrosta kuvaa tällä hetkel-
lä pirstaloituminen. Aikaisemmin kuluttajan 
käytössä oli debit-kortti, käteinen ja verkko-
maksaminen. Nyt käytössä on lukuisia uu-
sia maksutapoja käyttäjän matkapuhelimen 
käyttöjärjestelmästä ja pankista riippuen. 

Finanssialalla tapahtuva murros tuo myös 
uusia mahdollisuuksia ja hyötyjä, jotka pa-
rantavat entisestään rahaliikenteen luotetta-
vuutta. 

Tulevina vuosina Veikkaus panostaa uusien 
maksu- ja tunnistautumisratkaisujen lisäksi 
yhä vahvemmin automaatioon, robotiikkaan 
ja tekoälyn hyödyntämiseen maksu- ja raha-
liikenteessä. 

YHTIÖ – TUOTAMME LUOTETTAVASTI ILOA, VIIHDETTÄ JA JÄNNITYSTÄ

" Tunnistautuneena 
pelaaminen lisää  
maksutapahtumien 
läpinäkyvyyttä."

MAHDOLLISUUKSIA
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 ASIAKASTIEDON HYÖDYNTÄMINEN VASTUULLISESSA RAHAPELAAMISESSA
Veikkauksen liiketoiminnan ytimessä ovat 
kaksi miljoonaa rekisteröitynyttä asiakasta. 
Datan hyödyntäminen on Veikkauksen toi-
minnan keskiössä ja perusedellytys liiketoi-
minnan kehittämiselle. Vuosittain Veikkauk-
sen pelejä pelaa noin 3,4 miljoonaa uniikkia 
pelaajaa, joista noin 1,8 miljoonaa pelaa tun-
nistautuneena vähintään kerran vuodessa. 
Veikkauksen pelit tavoittavat merkittävän 
osan Suomen aikuisväestöstä.

Tiukentuvassa kilpailukentässä analyysit, 
tutkimukset, segmentointi sekä datan ja ana-
lytiikan kehittäminen ovat yhä tärkeämmäs-
sä roolissa. Pelaajat odottavat älykkäämpää 
datan hyödyntämistä personoidumman pal-
velun saamiseksi. Analytiikan ja asiakastut-
kimuksista saadun tiedon kautta Veikkaus 

pystyy kohdentamaan oikeanlaiset viestit ja 
toimenpiteet oikeille kohderyhmille entistä 
paremmin. Lähivuosina tutkitaan myös esi-
merkiksi tekoälyn laajempia hyödyntämis-
mahdollisuuksia liiketoiminnassa. 

Veikkauksella on suuri asiakaskanta ja erin-
omaiset keinot ja kanavat lähestyä asiakkai-
ta. Pelaamisen siirtyminen verkkoon sekä 
tunnistautuvan pelaamisen osuuden kasvat-
taminen erityisesti asiamiesverkoston haja-
sijoitettujen peliautomaattien pelaamisessa 
parantavat näitä mahdollisuuksia entises-
tään.

Pelikehityksen ja digitaalisten ratkaisujen li-
säksi Veikkaus keskittyy yhä vahvemmin 
myös vastuullisuustoiminnan ja -toimenpitei-
den vaikuttavuuden jatkuvaan arviointiin. 

Asiakassegmentointi ja etuasiakasohjelma
Uusi asiakassegmentointimalli valmistui 
vuonna 2018. Malli otetaan jokapäiväiseen 
käyttöön vuonna 2019.  Mallin hyödyntämi-
sen tavoitteena on tarjota asiakkaille oikea 
tieto oikeassa paikassa ja siirtyä personoi-
dumpaan palveluun.

Asiakassegmentointi auttaa tarkastelemaan 
muun muassa pelimääriä segmenteittäin ja 

suunnittelemaan oikeita vastuullisuustoimen 
piteitä segmenttikohtaisesti. 

Verkkopelaamisen lisääntyminen ja tun-
nistautuvan pelaamisen osuuden kasvatta-
minen hajasijoitetuissa peliautomaatteissa 
edistävät asiakasymmärryksen kertymistä ja 
antavat yhä paremmat työkalut vastuullisen 
pelaamisen kehittämiseksi.

Vastuullinen asiakkuus -malli 
Vastuullinen asiakkuus -malli (VasA-mal-
li) päivitettiin vuonna 2018. VasA-mallin ke-
hittämisessä tarkasteltiin erityisesti mallia 
suhteessa pelirajoituskokonaisuuteen: miten 
VasA-mallin kautta syntynyt tieto vastaa pe-
lirajoituskokonaisuuden vaikutuksia. Tähän 
mennessä saadun tiedon perusteella peli-

rajoituskokonaisuus on ollut hyvin toimiva ja 
pelirajoitukset kohdentuvat oikein. 

Ennen VasA-mallin laajempaa käyttöönottoa 
selvitetään vielä sen suhde vuonna 2018 uu-
distuneeseen tietosuojalainsäädäntöön. 

Asiakkaiden odotusten jatkuva kartoittaminen 
Veikkauksella on erilaisia kanavia asiakkai-
den toiveiden ja odotusten kuuntelemisek-
si ja asiakasymmärryksen kasvattamiseksi.  
Veikkaus tekee ja teettää vuosittain lukuisia 
haastatteluita, kyselyitä ja vastuullisuustut-
kimuksia. Lisäksi toimintaa kehitetään Veik- 
kausraadin avulla. Veikkausraatiin kuuluu 
noin 9 000 asiakasta, ja raati on ketterä pi-
kakyselykanava.

Asiakaskokemustutkimuksissa Veikkauksen 
vahvuuksina nimetään turvallisuuden, luo-
tettavuuden ja hallinnan tunne. Kehitettävää 

Veikkauksella on puolestaan henkilökohtai-
semman palvelun tarjoamisessa. Veikkaus 
mittaa kvartaaleittain asiakkaiden suositte-
lualttiutta NPS-tutkimuksella ja seuraa uu-
sien asiakkaiden kokemuksia säännöllisillä 
Enter-tutkimuksilla. NPS-indeksi oli 31 (ka) 
vuonna 2018 ja 28 vuonna 2017. Asiakasko-
kemuksen mittaamista uudistetaan vuoden 
2019 aikana.
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"Asiakaskokemustutkimuksista 
Veikkauksen vahvuutena nimetään 
turvallisuuden ja hallinnan tunne."
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VASTUULLINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ
Veikkauksen markkinointia ohjaavat markkinointivies-
tinnän vastuullisuusperiaatteet. Näillä varmistetaan, 
että pelejä ja pelaamista markkinoidaan kestävällä 
ja vastuullisella tavalla. Erityisen haittariskin peleistä 
Veikkaus antaa vain tuote- ja pelikohdeinformaatiota. 
Veikkauksen omissa pelipaikoissa edellä mainittujen 
tuotteiden mainonta on vapaampaa. Pelien markki-
nointia ei kohdisteta alaikäisille.

Sen lisäksi, että Veikkauksella on omat markkinointi-
viestinnän vastuullisuusperiaatteet, markkinointia valvoo 
viranomainen.   

Viime vuoden aikana Veikkaus hyödynsi markkinoin-
nin ja mainonnan keinoja myös rahapelaamisen vas-
tuullisuuden esiintuomisessa. Pelaa maltilla -konsepti 
keskittyi nostamaan esiin vastuullisuustyökaluja, joil-
la pelaaja voi hallita omaa rahapelaamistaan. Ilo on 
suojelemisen arvoista -digimarkkinoinnilla haluttiin 
vaikuttaa kuluttajien mielikuviin siitä, että vastuullinen 
pelaaminen on sekä pelaajille että Veikkaukselle tär-
keää. Vastuullisuus varmistaa kestävän liiketoiminnan, 
ja on yksi neljästä arvostamme.  

Loppuvuodesta 2018 alkoi Veikkaus-brändin uudista-
minen uuden strategian mukaiseksi. Veikkaus panos-
taa tulevaisuudessakin siihen, että tuotteet ja palve-
lut tarjotaan pelaajille luotettavasti, viestintä on avointa 
ja toiminnassa noudatetaan viranomaisten valvomia 
vastuullisuusperiaatteita.
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MUISTA KÄYTTÄÄ 
VEIKKAUS-KORTTIA MYÖS 
PELIAUTOMAATILLA
Etuasiakkaana näet pelihistoriasi ja pysyt kartalla pelaamisestasi.
Lue lisää osoitteessa veikkaus.fi/etuasiakas

MAHDOLLISUUKSIA

UUSI LISÄPELI

ONNENAPILA.
UUSI LISÄPELI, JOKA 

NELINKERTAISTAA VOITOT.
Onnenapila on Kaikki tai ei mitään -pelin lisäpeli, joka maksaa  

panoksen suuruisen lisämaksun. Onnennumeron osuessa Onnenapilalla 
pelattuun riviin oikein voivat voittokertoimet nelinkertaistua. Kaikki tai 

ei mitään -pelissä on kolmen miljoonan euron voittoluokkakohtainen 
voittokatto. Staattinen tarra A5. Esilläoloaika 8.10.–4.11.2018. 

49280_Veikkaus_KTEM_Staattinen_tarra_A5.indd   1 10.9.2018   10.09

PELAA
MALTILLA

VAUHDIKAS TOTO65 MAANANTAISIN.

TOTON VALMISPELIT
LÖYDÄT MEILTÄ

TÄÄLTÄ

VEDOT
LIIGA-PELEIHIN

PELAA
MALTILLA

Matalan kupongintäyttöpisteen puhuttelija. Esilläoloaika 10.9. - 7.10.2018.

Staattinen tarra A5. Esilläoloaika 27.8.-9.9.2018.*KOSKEE TASOJA 5-10.

PÄÄVOITOT*

 27.8.-9.9.

50050_Veikkaus_KENO_staattinentarra_A5.indd   1 2.7.2018   14.18

PELAA
MALTILLA

Veikkaus Perusrivijuliste - Alkaen 1.2.

VAPAAPELIT VOITTOKERTOIMELLA
Kaikkien korttien vaihto Palautus 92,5 - 93,7 %Tuplaus

veikkaus.fi/kuningaspokeri

PÄÄVOITOT
1 000 €

51742_Veikkaus_TOUKO_Arvat_Dummy_2018.indd   1 28.3.2018   15.54
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KORTILLA

VOITOT JA EDUT
TALTEEN
VEIKKAUS-
Etuasiakkaana saat enemmän. Tutustu  
etuihin osoitteessa veikkaus.fi/etuasiakas

Matalan kupongintäyttöpisteen puhuttelija. Esilläoloaika 23.4.–20.5.2018.

51476_Veikkaus_Etuasiakkuus_POS_matkuppuh_300x150_TOUKOKUU_FI.indd   1 28.3.2018   15.15

Asiakasnäytön puhuttelija. Esilläoloaika 23.4.-20.5.2018.

51742_Veikkaus_TOUKO_Arvat_200x148_Asiakasn_puhuttelija.indd   1 29.3.2018   16.04

PELAA
MALTILLA

50743_Veikkaus_EJP_rollup_850x2200_FI.indd   1 17.5.2018   15.20

Veikkauksen markkinointiviestinnän vastuullisuusperiaatteet

PELAA
MALTILLA

MAHDOLLISUUKSIA

Lue lisää: Pelaamaltilla.fi

YHTEISEN 
PELI-ILON 
PUOLESTA

Staattinen tarra. Esilläoloaika 5.3.–2.4.2018.

52135_Veikkaus_V_Vastuullisuus_etu_MAALIS_staattarra_A5_FI.indd   1 31.1.2018   15.06

* Lähde: Taloustutkimus, Omnibus-kyselyt. Tutkimuskysymys: ”Mitä mieltä olet Veikkauksen mainonnasta Suomessa?” Aivan liian tai liian vähäistä 
ja olen tyytyväinen tämänhetkisen mainonnan määrään - vastanneiden määrä. Yhteensä 4 000 vastaajaa vuosittain. Tätä kysytty kansalaisilta en-
simmäisen kerran vuonna 2018.

69 % kansalaisista  
on tyytyväisiä  
Veikkauksen  
mainonnan määrään.*

https://www.veikkaus.fi/fi/yritys#!/vastuullisuus/vastuullinen-markkinointi
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VEIKKAUKSEN TAPA TOIMIA 
Vastuullisuus ilmenee hyvin kokonaisvaltai-
sesti Veikkauksen toiminnassa – näkökulma 
tulee esiin mitä tahansa tehdään, harkitaan, 
valmistellaan tai päätetään.

Vastuullisuus on korostunut entisestään, kun 
yhdistyneen Veikkauksen omistajaohjaus 
on siirtynyt valtioneuvoston kansliaan. Siellä 
kiinnitetään huomiota erityisesti valtionyhtiöi-
den vastuullisuuteen.

Pelitoiminnan organisoimisessa on taustal-
la erityislainsäädäntö, ja arpajaislaissa on 
Veikkaukselle asetettu ehdot rahapelien toi-
meenpanosta.

Veikkauksen yhtiöjärjestyksestä näkyy myös 
sen toiminnan yleishyödyllisyys. Veikkauksen 
tuotto menee yhteiseen hyvään, eikä tuottoa 
tavoitella keinolla millä hyvänsä. Liike- 
taloudelliset perusteet eivät ole ainoa Veikka-
uksen toimintaa määräävä tekijä.

Vastuullinen ajattelutapa läpi toiminnan
Tuottojen ja vastuullisuuden tasapainotta-
minen näkyy monissa liiketoiminnallisissa 
ratkaisuissa ja niiden arvioinnissa. Tasapai-
no on otettava huomioon esimerkiksi käyte-
tyissä markkinoinnin ja myynnin edistämisen 
keinoissa sekä pelillisissä elementeissä.

Veikkaus ei tarjoa pelaajille ilmaista pelira-
haa eikä käytä aggressiivisia toimenpitei-
tä saadakseen asiakkaita pelaamaan lisää. 
Veikkauksella ei myöskään ole kaikenlaisia 
pelejä valikoimassaan: osaa ei haluta mu-
kaan, toisia eivät viranomaiset hyväksy.

Tuotekehitys- ja projektiprosesseihin on ke-
hitetty toimintamalleja asiantuntijoiden nä-
kemyksen saamiseksi erilaisiin vastuulli-
suuskysymyksiin, jotka liittyvät tietosuojaan, 
tietoturvaan, rahanpesun estämiseen ja tuot-
teiden lainmukaisuuteen.

Vaikka vastuullisuus on sisällytetty liiketoi-
minnan prosesseihin, tärkeintä on kuiten-
kin veikkauslaisten vastuullinen ajattelutapa. 

Yritysturvallisuus vastaa riskienhallinnasta 
Yritysturvallisuus tarkoittaa yhtä lailla veikka-
uslaisten turvaa kuin sitä, että pelaajat voivat 
luottaa Veikkaukseen: pelaaminen, voittami-
nen ja rahan liikkuminen tapahtuu Veikka-
uksella oikein. Kuluttajat voivat myös luottaa 
siihen, että heidän tietonsa ovat turvassa ja 
suojattuja.

Riskienhallinta on osa luottamuksen raken-
tamista ja ylläpitämistä sekä olennainen osa 
päätösten tekemistä, toiminnan suunnittelua 
ja projektien toteuttamista. On tärkeää tun-
nistaa erilaiset toimintaan liittyvät riskit ja 
miettiä niiden hallintakeinoja.
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Yritysturvallisuuden määrittä-
miä strategisia riskejä ovat: 

• Sääntely voi muuttua niin, että
strategian toteuttaminen ei ole
mahdollista.

• Valittuja kohderyhmiä varten valitut
toimenpiteet eivät osoittaudu
osuviksi tai merkityksellisiksi.

• Tuote- ja palveluratkaisujen
kilpailukykyisyyttä ei onnistuta
turvaamaan.

• Brändi ei puhuttele pelaajia,
tai sen arvopohja rapautuu
kuluttajien silmissä.

• Emme löydä tai onnistu
hyödyntämään uusia
liiketoimintamahdollisuuksia.

• Toimimme liian hitaasti tai
emme onnistu uudistumaan
riittävän nopeasti.

• Teknologiset valinnat eivät
tue strategiaamme.

Veikkauksen strategisen tason riskeistä voi lukea lisää verkko- 
sivustolta löytyvästä Corporate Governance -katsauksesta

https://cms.veikkaus.fi/site/binaries/content/assets/dokumentit/vuosikertomus/2018/veikkaus_corporate-governance_2018.pdf
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Tietosuojakoulutusta henkilöstölle 
Toukokuussa 2018 voimaan tulleen Euroopan 
Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen vaati-
musten täyttämiseksi Veikkauksessa muo-
dostettiin erillinen projekti viemään muu-
toksia läpi ja varmistamaan, että jokainen 
työntekijä oli tietoinen tietosuoja-asetuksen 
vaikutuksista.

Turvallinen ja yksityisyyttä kunnioittava hen-
kilötietojen käsittely varmistetaan koulutta-
malla ja ohjeistamalla sekä huolehtimalla sii-
tä, että tietojen käsittelyyn on määritellyt ja 
rajoitetut käyttöoikeudet työtehtävän tarpei-
den mukaan. Jokaisen työntekijän oli suo-

ritettava verkkokoulutus ja läpäistävä sen 
lopputesti hyväksyttävästi (80 prosenttia vas-
tauksista oikein). Työntekijät myös allekirjoit-
tavat salassapitoehdon.

Eettiset periaatteet  
-verkkokurssin  
suoritti hyväksytysti  

495 uutta veik- 
                  kauslaista. 

Veikkaukselta peräisin olevia henkilötietoja 
käsittelevät kumppanit tekevät sopimuksen, 
jossa määritellään oikeanlaiset toimintatavat 
ja vastuukysymykset.

Tietosuoja-asetus lisäsi myös avoimuutta asiakkaiden suuntaan
Toinen merkittävä muutos on aiempaa tar-
kempi ja selkeämpi tietosuojainformaa-
tio asiakkaille. Veikkaus.fi-sivun alalaidassa 
olevasta tietosuojalinkistä jokainen pääsee 
katsomaan, miten hänen tietojaan käsitel-
lään Veikkauksessa. Asioista on pyritty ker-
tomaan avoimesti ja helposti lähestyttävässä 
muodossa. Veikkaus on saanut myönteistä 
palautetta tietosuojainformaatiostaan. 

Tarkastuspyyntöjä Veikkaukseen on tullut 
hyvin maltillisesti, vain parikymmentä. Pää-
asiassa niissä on haluttu tarkastaa, mitä tie-
toja Veikkauksella on asiakkaasta.

Euroopan unionissa on käsittelyssä myös 
sähköisen viestinnän ePrivacy-asetus, joka 
vaikuttaa erityisesti evästeiden käyttöön. 

Ilmoituskanava mahdollistaa epäkohtiin puuttumisen 
Compliance-teemat kattavat Veikkauksessa 
yleisellä tasolla kaiken lainsäädännön ja vaa-
timustenmukaisuuden. Hallituksen hyväksy-
mässä tavassa toimia määritetään tältä osin 
keskeiset osa-alueet. 

Veikkausta koskevia lakeja ovat arpajaislaki, 
tietosuoja-asetus, rahanpesulaki sekä julkis-
ten hankintojen lainsäädäntö.

Veikkauksella on lisäksi eettiset periaatteet, 
joissa on huomioitu erilaiset kilpailuoikeudel-
liset, lahjontaan ja korruptioon liittyvät sekä 
esteellisyysseikat.

Eettiset periaatteet -koulutus on kaikille pa-
kollinen. Koulutuksessa käydään läpi pe-

rusperiaatteita ja ohjataan veikkauslaisia 
kysymään compliance-yksiköstä tukea tar-
vittaessa. 

Veikkauksella on compliance-sähköposti-
osoite sekä nimetön ilmoituskanava, joiden 
kautta työntekijät voivat kertoa havainnois-
taan. 
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VEIKKAUKSEN 
TAPA TOIMIA
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 asian- 
mukaisesti
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AUTOMAATEISSA  
KORKEA KIERRÄTYSASTE 
Peliautomaattien kierrätysaste oli 97 
prosenttia vuonna 2018 (97 prosenttia 
vuonna 2017), jos kierrätyksessä huomi-
oidaan sekä materiaalin että puun ja  
muovin energiahyötykäyttö.

Veikkauksen oma peliautomaattien 
suunnittelutyö on mahdollistanut sen, 
että automaattien kokoonpanossa ja 
osavalinnoissa on voitu huomioida  
materiaalien kierrätettävyys, osien  
huollontarve ja huollettavuus, uudelleen-
käyttö sekä automaattien energiatehok-
kuus. Elinkaarimallin avulla pyritään  
takaamaan kustannustehokas ja  
laadukas toiminta. 

Automaatit kootaan Scanfilin 
tehtaalla Sievissä. 

VASTUULLISET HANKINNAT JA YMPÄRISTÖVASTUU

Vastuullisuus hankinnoissa
Veikkaus noudattaa hankinnoissaan lakia 
julkisista hankinnoista (”hankintalaki”), joka 
on jo itsessään vastuullisuusvalinta, koska 
se pakottaa yhtiön läpinäkyvyyteen hankin-
noissaan. Kilpailutukset toteutetaan julkisia 
hankintoja koskevan lainsäädännön edellyt-
tämällä tavalla avoimesti ja tasapuolisesti. 
Veikkaus huomioi sosiaalisen, taloudellisen 
ja ympäristövastuun tavoitteet ja näkökohdat 
kilpailutuksen valmisteluvaiheessa, kilpailu-
tuksessa ja sopimuskaudella soveltuvin osin.  
Nämä on yleisellä tasolla kirjattu Vastuulli-
suuden huomioiminen hankintaprosessissa 
-asiakirjaan. Käytännön työtä varten vastuul-
lisuuden huomioiva ja tarkemmat tavoitteet
sisältävä hankintastrategia laaditaan vuoden
2019 aikana.

Ympäristönäkökulma pyritään huomioimaan 
kaikissa kustannuksiltaan merkittävissä 
hankinnoissa. Sosiaaliseen vastuuseen pyri-
tään kiinnittämään huomiota erityisesti niis-
sä hankinnoissa, joissa voi olla sosiaalisen 
vastuun laiminlyömisen riskejä. Taloudellisen 
vastuun osalta Veikkaus pyrkii torjumaan 

harmaata taloutta esimerkiksi pyytämällä 
selvityksiä tilaajavastuulain noudattamises-
ta tilaajavastuulain piiriin kuuluvissa hankin-
noissa. Veikkauksen palvelu- ja tavarahan-
kinnat vuonna 2018 olivat noin 300 miljoonaa 
euroa. Hankinnat jakautuivat lähes 3 000 toi-
mittajalle. Merkittävä osa Veikkauksen han-
kinnoista kohdistuu ICT:hen ja markkinointiin.

Vuonna 2018 Veikkauksessa käynnistyi han-
kintojen kategoriatyö, jonka tarkoituksena on 
tehdä hankintoja ja kilpailutuksia aiempaa te-
hokkaammin ja tehostaa näin koko yhtiön ta-
voitteiden saavuttamista. Työ jatkuu vuoden 
2019 puolella. 

Osana ympäristövastuuohjelmaa Veikkaus 
tulee määrittämään hankintojen ympäristö- 
kriteereille pidemmän aikavälin tavoitteen. 
Tätä ryhdytään soveltamaan käytäntöön alku-
vuodesta 2019. Vuonna 2019 myös henkilös-
töä koulutetaan ympäristövastuun huomioi- 
miseen hankinnoissa.

Uusi ympäristövastuuohjelma käyttöön 2019 
Veikkauksen uuden ympäristövastuuoh-
jelman laatimiseen osallistui laaja jouk-
ko veikkauslaisia eri toiminnoista syksyllä 
2018. Johtoryhmä käsittelee ympäristöohjel-
man keväällä 2019, jonka jälkeen ohjelman 
tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit viestitään 
ja toimeenpannaan. Ohjelma on tehty Veik-

kauksen toiminnasta aiheutuvien merkit-
tävimpien ympäristövaikutusten pohjalta.  
Veikkauksen toiminnan olennaiset ympäris-
tövaikutukset syntyvät kiinteistöjen, peliauto-
maattien ja päätteiden energiankulutuksesta 
sekä kuljetuksista.

YHTIÖ – TUOTAMME LUOTETTAVASTI ILOA, VIIIHDETTÄ JA JÄNNITYSTÄ
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PELAAJAT: TUEMME ASIAKKAITAMME VASTUULLISESSA  
RAHAPELAAMISESSA MONIPUOLISILLA RATKAISUILLA 
Veikkaus tarjoaa edistykselliset ja monipuo-
liset mahdollisuudet oman pelaamisen hal-
lintaan. Pelaajan käytettävissä on kaikissa 
Veikkauksen myyntipaikoissa erilaisia pelaa-
misen hallinnan keinoja. Lisäksi rahapelaa-
misen ikärajaa valvotaan aktiivisesti. 

Vuonna 2018 ylivoimaisesti suurin vastuul-
lisuussaavutus oli pelaamisen hallinnan ko-
konaisuuden käyttöönotto digitaalisessa pe-
laamisessa. Pelirajoituskokonaisuus tarjoaa 
asiakkaille vastuullisuuskehikon, jonka sisäl-
lä on turvallisempaa pelata.

Pelaamisen hallinnan kokonaisuus digitaalisessa kanavassa
Digitaalisen pelaamisen pelirajat pakottavat 
pelaajan itsensä asettamaan omat rajat pe-
laamiselleen. Kaikelle pelaamiselle on pakol-
liset rahansiirtorajat ja nopearytmisille peleil-
le pakolliset tappiorajat. Pelaajalla on myös 
mahdollisuus estää pelaaminen peli- tai pe-
liryhmäkohtaisesti sekä sulkea kaikki pelaa-
minen toistaiseksi. Jokaisen pelin etusivuil-
la on mahdollisuus välittömään pelaamisen 
estämiseen seuraavan vuorokauden loppuun 
saakka (Estä pelaaminen -painike). 

Muita pelaamisen hallinnan keinoja ovat pa-
kollinen aikamuistuttaja ja pelihistoria, jonka 
kautta asiakas voi tarkastella kokonaispelaa-

mistaan Veikkaus.fi:n pelitilin yhteenvedosta. 
Asiakkaan asettamat pelinestot huomioidaan 
kaikessa asiakasviestinnässä ja -markki-
noinnissa. Pelineston asettaneelle ei kohden-
neta suoramarkkinointia.  

Pelaamisen hallinnan kokonaisuus digitaa-
lisessa kanavassa on ollut toimiva. Näyttää 
siltä, että pelirajoitukset ovat kohdentuneet 
tavoitteen mukaisesti eli todennäköisesti on-
gelmallisimpaan pelaamiseen. Vuonna 2019 
tavoitteena on lisätä pelaajien ymmärrystä 
pelirajoituskokonaisuudesta ja siihen sisälty-
vistä pelaamisen hallinnan välineistä. 

 

PELIRAJOITUSKOKONAISUUS: pelirajat ja -estot 2018 

Rahansiirto- ja tappiorajat vrk-raja kk-raja

Rahansiirtoraja (ka), € 38 184

Rahansiirtorajoihin törmänneet per päivä (ka), hlö 15 900 74 000

Rahansiirtorajoihin törmänneet vuoden aikana, hlö 692 000 272 800

Törmätty tappioraja (ka), € 43 231

Tappiorajoihin törmänneet per päivä (ka), hlö 3 500 19 700

Tappiorajoihin törmänneet vuoden aikana, hlö 154 500 78 800

VOIMASSA OLEVAT PELINESTOT 2018

Voimassa olevat pelinestot (31.12.), kpl 16 200

Pysyvät pelinestot (31.12.), kpl 4 800

Pelaamisen estäminen -painikkeen käyttö, krt 18 200

Pelaamisen estäminen -painikkeen käyttö, hlö 10 000

Pelaamisen hallinta myyntipaikkojen peliautomaattipelaamisessa 
Myös peliautomaateilla myyntipaikoissa on 
käytössä pakolliset pelirajat, jos asiakas 
pelaa maksukortilla. Silloin pelaajan tulee 
asettaa pelaamiselleen pakolliset päivä- ja 
kuukausikohtaiset rajat. Etuasiakkuuteen lii-
tetyn kortin rajat ovat voimassa toistaisek-
si. Tunnistautumattoman maksukortin rajat 
ovat vuorokausikohtaiset. Jos asiakas pelaa 

Etuasiakkaana, hänellä on mahdollisuus li-
säksi tarkastella kokonaispelaamistaan Oma 
Veikkauksesta löytyvän pelihistorian avulla.

Peliautomaatteihin tuleva pakollinen tunnis-
tautuminen mahdollistaa uusien pelaamisen 
hallinnan välineiden käyttöönoton peliauto-
maateilla. 

" Pelaamisen hallinnan kokonaisuus  
on yksi historian vaikuttavimmista  
vastuullisuustoimenpiteistä."

YKSILÖ – VÄLITÄMME IHMISESTÄ
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Pelaamisen hallinta Veikkauksen 
omissa pelipaikoissa
Veikkauksen omissa pelipaikoissa Pelaa-
moissa, Feel Vegaseissa ja kasinolla on 
mahdollisuus sopia sisäänpääsykielloista. 
Kasinolla asiakkaan itsensä pyytämän si-
säänpääsykiellon jälkeen palaavan asiak-
kaan kanssa käydään lisäksi paluukeskus-
telu, jotta voidaan varmistaa pelaajan aito 
tahtotila palaamisesta pelien pariin. 

Pelipaikoissa on myös saatavilla tietoa pe-
liongelmissa auttavan Peluurin palveluista.  
Henkilökunta on pelipaikoissa läsnä ja pys-
tyy opastamaan pelaajia pelaamisen hallin-
nan mahdollisuuksissa.

Sisäänpääsykiellot ja -rajoitukset  
sekä puheeksiottokeskustelut 2017 2018

Vapaaehtoiset sisäänpääsykiellot,  
muut kuin kasino 359 409

Vapaaehtoiset sisäänpääsykiellot  
ja -rajoitukset kasinolla 560 486

Kasinon asettamat sisäänpääsy-
kiellot ja -rajoitukset peliongel-
maan liittyen 

48 58

Puheeksiottokeskustelut  
asiakkaan kanssa kasinolla 1) 4 5

Paluukeskustelut asiakkaan  
kanssa kasinolla 524 508

1) Osa puheeksiottokeskusteluista sisältyy paluukeskusteluun, koska 
puheeksiottokeskustelu on käyty paluukeskustelun yhteydessä.

Peluurille  
välitettiin  
Veikkauksen  
palvelun  
kautta lähes 

700
yhteydenotto-
pyyntöä 
vuonna 2018.

Soittopyyntö Peluurille 
Pelaajille tarjotaan pelinestojen asettamisen 
ja omien pelipaikkojen sisäänpääsykieltojen 
yhteydessä Peluurin soittoa. Palvelun avulla 
pelaajat pääsevät keskustelemaan omasta 
tai lähimmäisen peliongelmasta ammattilai-
sen kanssa ja saavat näin matalalla kynnyk-
sellä ennaltaehkäisevää apua. Vuonna 2018 
Veikkauksen palvelun kautta jätettiin lähes 
700 yhteydenottopyyntöä.  

Kohdennetut vastuullisuus- 
viestit asiakkaille 
Veikkaus viestii asiakkaille aktiivisesti 
vastuullisesta pelaamisesta kohdenne-
tuilla asiakasviesteillä ja kampanjoilla. 

Veikkauksen Etuasiakkaat voivat tila-
ta Pelaa maltilla -palveluviestin, joka lä-
hetetään kerran kuukaudessa. Vuoden 
2018 aikana viesteissä on käsitelty raha-
pelaamisen myyttejä, omaa pelibudjettia, 
omien pelitapojen tarkastelua, rahapelaa-
misen ikärajaa sekä Ilo on suojelemisen 
arvoista -kampanjaa. 

Veikkauksen vastuullisuussivusto pelaamal-
tilla.fi tarjoaa kaikille pelaajille tietoa pe-
laamisen riskeistä ja peliongelmissa aut-
tavista tahoista. Sivustolla vierailee noin 
900 000 henkilöä vuosittain. 

200 000  
Etuasiakasta tilasi 
Pelaa maltilla -viestin 
vuonna 2018

Pelaamaltilla.fi  
-sivustolla on vuosittain

900 000 
kävijää.

400 000  
pelaajaa teki Pelitestin 
vuonna 2018:

Pelaaja voi Pelitestin avulla tarkastella omaa  
pelitapaansa ja saada vastauksiin pohjautuvan  
palautteen pelaamisestaan.

YKSILÖ – VÄLITÄMME IHMISESTÄ

Veikkauksen rahapelaamisen  
vastuullisuussivusto

https://www.veikkaus.fi/fi/pelaamaltilla
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KOULUTAMME
MYYJÄT KYSYMÄÄN PAPERIT 
ALLE 23-VUOTIAILTA 

ESTÄMME
PELAAMISEN 
KAUKOSÄÄTIMELLÄ

SEURAAMME
IKÄRAJAVALVONNAN
TOIMIVUUTTA

VEIKKAUKSEN PELIT OVAT VAIN TÄYSI-IKÄISILLE
KANNAMME VASTUUN SIITÄ, ETTÄ ALAIKÄISET EIVÄT PELAA RAHAPELEJÄ

KERROMME
IKÄRAJASTA 
AKTIIVISESTI

Rahapelaamisen ikärajavalvonta
Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Pe-
laaminen ei ole sallittua edes täysi-ikäisen 
seurassa tai luvalla. Digitaalisissa peleis-
sä ikärajan tarkistaminen tapahtuu luotet-
tavalla tavalla Väestörekisterikeskuksesta 
asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä. 
Kasinolla täysi-ikäisyys todennetaan sisään-
kirjautumisessa. Veikkauksen omissa myyn-
tipaikoissa (Pelaamot ja Feel Vegasit) ikäraja-
valvonnasta vastaa myyntipaikan henkilöstö. 
Asiamiesmyynnissä valvontavastuu on siir-
retty sopimuksella asiamiehelle. 

Veikkaus kouluttaa säännöllisesti omaa hen-
kilöstöään ja asiamiesverkoston pelimyy-
jiä ikärajavalvontaan ja tekee konkreettisia 

toimenpiteitä ikärajavalvonnan tukemisek-
si. Asiamiesverkostossa pelimyyjillä on käy-
tössä esimerkiksi pelinestolaite, jonka avul-
la alaikäiseltä näyttävän henkilön pelaaminen 
voidaan pysäyttää valvontapisteeltä käsin 
ikärajatarkistusta varten. 

Veikkaus viestii rahapelaamisen ikärajas-
ta aktiivisesti. Vuonna 2018 Veikkaus toteut-
ti Päivittäistavarakauppayhdistyksen (PTY) 
kanssa Lupa stoppaa -ikärajakampanjan.  
Ikärajan merkityksestä kertovia Säännöt te-
kevät pelin! -videoita on hyödynnetty pit-
kin vuotta ja niiden käyttöä jatketaan vuon-
na 2019. 

YKSILÖ – VÄLITÄMME IHMISESTÄ

• Hajasijoitettujen peliautomaattien ikäraja-
valvonnasta vastaa kumppani.

• Jokaiseen myyntipaikkaan tehdään yh-
teistyössä kumppanin kanssa peliauto-
maattien valvontasuunnitelma. 

• Valvontapisteessä tulee aina olla valvon-
takoulutettu henkilö paikalla, kun peliau-
tomaatit ovat pelattavissa.

• Kaikkien uusien myyntipaikkojen kanssa 
tehdään ikärajavalvonnan osaamissuun-
nitelma, jonka toteutumista seurataan. 

• Pelialueet on rajattu teipeillä aina kun 
mahdollista. 

• Ilmoitus alaikäisestä pelaajasta käynnis-
tää tehostetun valvontaprosessin.

• Toistuvat ongelmat alaikäispelaamisessa 
johtavat sopimuksen purkamiseen vähin-
tään kolmeksi kuukaudeksi. 
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* Pakka on paikallisesti toimiva työryhmä, jonka toiminta pohjautuu 
ehkäisevän päihdetyön lakiin. THL koordinoi toimintaa valtakunnallisesti.

Lähde: Taloustutkimuksen Omnibus-väestökysely. Tutkimuskysymys: Arpajaislain mukaan alle 18-vuotias ei enää saa pelata 
raha-automaattia edes samaan perheeseen kuuluvan täysi-ikäisen henkilön seurassa tai luvalla. Toteutuuko laki mielestän-
ne…? Yhteensä 4 000 vastaajaa vuosittain. 

Rahapelaamisen ikäraja nousi 18 vuoteen vuoden 2011 lopussa
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Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Erittäin huonosti Ei osaa sanoa
Kansalaisten mielipide ikärajavalvonnan onnistumisesta 
peliautomaattipelaamisessa vuosina 2004–2018

Tunnistautuvan pelaamisen osuus kasvoi 
+ 6 % -yksikköä peliautomaateilla vuonna 2018
(4 % vuonna 2017 ja 10 % vuonna 2018).
Tunnistautuvan pelaamisen osuutta kasvatti Veikkaus-kortti, joka mahdollisti tunnistautumisen automaatilla  
vuoden 2017 loppupuolella. Tunnistautuvan pelaamisen kasvuun vaikutti myös uuden peliautomaattipelin  
Repolaisen lanseeraus, jossa tunnistautuvana pelannut sai paremmat pelilliset edut. 

Ikärajavalvonta kehittynyt edelleen suotuisasti
Veikkaus seuraa ikärajavalvonnan onnis-
tumista aktiivisesti tutkimuksilla ja tarkas-
tuskäynneillä. Vuonna 2018 kansalaisten 
mielikuva ikärajavalvonnan toteutumisesta 
asiamiesverkoston myyntipaikoissa on ke-
hittynyt edelleen hyvään suuntaan. 

Koeostotuloksissa tapahtui vuoden aikana 
hienoista heikennystä, kun täysi-ikäinen nuo-
relta näyttävä koeostaja pyrki pelaamaan. 
Pelaaminen peliautomaateilla estettiin 10 
prosentissa tapauksista, kun se vuonna 2017 
oli 11 prosenttia. Viimeistään kassalla pelaa-
minen estettiin edellisen vuoden tapaan joka 
kolmannen koeostajan kohdalla. 

Koeostotutkimuksia tekee Veikkauksen li-
säksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) koordinoima Pakka-verkosto *. Veik- 
kaus tekee jatkuvaa yhteistyötä Pakka-ver-
koston kanssa ikärajatietoisuuden ja -valvon-
nan parantamiseksi. Veikkauksen edustaja 
on mukana kymmenessä Pakka-työryhmäs-
sä eri puolilla Suomea. 

Veikkaus on tuomassa pakollisen tunnistau-
tumisen peliautomaateille vuonna 2022. Se 
ei poista pelimyyjän vastuuta ikärajavalvon-
nasta, mutta se tulee vaikeuttamaan ala-
ikäisten pääsyä pelaamaan automaateilla.  

YKSILÖ – VÄLITÄMME IHMISESTÄ
Rahapelaamisen  
ikäraja on 18 vuotta 

Veikkauksen itsensä 
asettama pelaamisen 
suojaikäraja on  
23 vuotta. 

Veikkaus tekee  
noin 100 000 huollon 
tarkastuskäyntiä, joissa  
valvotaan myös ikä- 
rajan toteutumista. 

Veikkaus tekee yli  
1 000 ikärajaa testaa-
vaa koeostoa vuodessa. 

Pakollinen tunnistau-
tuminen peliautomaa-
teilla käyttöön vuonna 
2022. Tämä vaikeuttaa 
entisestään alaikäisten 
pääsyä pelaamaan.

✔

✔

✔

✔

Erittäin hyvin

Melko hyvin

Melko huonosti

Erittäin huonosti

Ei osaa sanoa
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VEIKKAUSLAISET: HUOLEHDIMME  
HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINNISTA 
JA OSAAMISESTA 
Vastuullinen henkilöstöpolitiikka Veikkauk-
sella tarkoittaa, että kaikki työsuhteen elin-
kaaren mukaiset prosessit hoidetaan vas-
tuullisesti ja että vastuullisuus on mukana 
myös tavoiteasetannassa ja palkitsemisjär-
jestelmässä.

Veikkauksella on erityistehtävä huolehtia pe-
liongelmien ehkäisystä, minkä tulee heijastua 
myös työntekijöiden ja tiimien tavoitteisiin. 
Henkilöstöpolitiikka linkittyy vahvasti liiketoi-
mintaan, ja esimerkiksi tulospalkkiojärjestel-
män mittarit tukevat liiketoiminnan tavoitteita. 
Vuodelle 2019 on asetettu tulospalkkiomitta-
reiksi Veikkauksen erityistehtävää mittaava 
digitaalisen pelikatteen kehittyminen ja tu-
loutusodotuksen saavuttaminen. 

Veikkaus on tehnyt viime vuosina suurta 
muutosmatkaa. Uuden strategian myötä al-
kava muutos on vielä suurempi ja muutoksen 
tahti nopeampaa. Veikkausta viedään eteen-
päin ketterämpänä ja rohkeampana toimija-
na, joka vahvistaa paikkansa muuttuvassa 
toimintaympäristössä. Henkilöstön osaami-
sen kehittäminen ja sitoutuminen korostuvat 
muutoksen keskellä yhä vahvemmin.

Tasa-arvoisuus ja monimuotoisuus 
Monimuotoisuus ja tasa-arvoisuus ovat yri-
tyskulttuurin kulmakiviä. Vuonna 2018 hen-
kilöstötutkimuksessa oli ensimmäistä kertaa 
mukana syrjintään ja yhdenvertaiseen koh-
teluun liittyvä osio. Tulosten pohjalta luodaan 
vuoden 2019 aikana Veikkauksen uusi yh-
denvertaisuussuunnitelma syrjinnän ennalta-
ehkäisemiseksi.

Henkilöstön määrä ja rakenne 2017 2018
Henkilöstö 31.12., lkm 2 039 2 074

Vakituiset, % 98 % 98 %

Määräaikaiset, % 2 % 2 %

Kokoaikaiset, % 58 % 53 %

Osa-aikaiset, % 42 % 47 %

Keskimääräinen vaihtuvuus, % 21 % 20 %

Tulovaihtuvuus, % 20 % 22 %

Uudet työsuhteet, hlö 401 422

Lähtövaihtuvuus, % 22 % 18 %

Poislähteneet, hlö 444 359

18-30 -vuotiaita, % 42 % 43 %

31-50 -vuotiaita, % 42 % 41 %

yli 50 -vuotiaita, % 16 % 16 %

Henkilöstön keski-ikä, v 36 36

Naisten ja miesten osuudet eri tehtävissä, % 2017 2018
Miehet / Naiset Miehet / Naiset

Koko Veikkaus 55 % / 45 % 56 % / 44 %

Hallitus 50 % / 50 % 50 % / 50 %

Johtoryhmä 60 % / 40 % 75 % / 25 %

Muu johto, pl. johtoryhmä 65 % / 35 % 59 % / 41 %

Esimiehet * 59 % / 41 % 59 % / 41 %

Muut toimihenkilöt ja työntekijät 55 % / 45 % 56 % / 44 %

* Sisältää Veikkauksen johtoryhmän jäsenet, johtajat ja muut esimiehet

Toimintojen johtoryhmissä 

38 % 
62 %

naisia

YKSILÖ – VÄLITÄMME IHMISESTÄ

miehiä
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Henkilöstön työhyvinvointi ja henkilöstötyytyväisyys 
Veikkauksen henkilöstötutkimus järjestettiin 
vuonna 2018 kaksi kertaa: keväällä ja syk-
syllä. Tämän lisäksi Veikkauksella on käytös-
sä Pulssi-kysely, joka teetettiin neljä kertaa. 
Henkilöstötutkimus sisältää 41 PeoplePo-
wer®-kysymystä, jotka mittaavat sitoutumis-
ta, johtamista ja suorituskykyä.

Viimeisimmän henkilöstötutkimuksen vas-
tausprosentti vuonna 2018 oli korkea 83,6 % 
(80,2 % vuonna 2017). Luku kertoo, että veik-
kauslaiset haluavat olla mukana kehittämäs-
sä yhtiön toimintaa.

Veikkauksen PeoplePower®-luokitus on A+, 
eli keskitasoa verrattuna muihin suomalaisiin 
yrityksiin. Tavoitteena on nostaa luokitusas-
tetta AA-tasolle (hyvä), ja siitä vuosien myötä 
yhä korkeammalle. 

Henkilöstön sairauspoissaolot 2017 2018

Sairauspoissaolot henkilötyövuosina 52 63

Sairauspoissaolo-% teoreettisesta työajasta 3,1 % 3,8 %

Henkilöstötutkimuksen tulokset ovat pysy-
neet lähes samana viimeisten kahden vuo-
den aikana, mikä on hyvä saavutus suurista 
organisaatiomuutoksista huolimatta. Puls-
si-kyselyssä on nähtävissä hienoista jatku-
vaa positiivista kehitystä.

Henkilöstön hyvinvointia tukevat lisäksi työ-
terveyshuollon palvelut, jotka ovat laajemmat 
kuin yrityksillä yleisesti Suomessa. Liike-
toiminnan luonteesta johtuen rahapelialal-
la työskentelevien tiedetään olevan tavallista 
alttiimpia rahapelaamisen ongelmille, mikä 
on huomioitu Veikkauksessa henkilöstön pe-
laamisen hallinnan ohjelmalla (Peli-ilo on 
meidän juttu -toimintaohjelma). 

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSESTA  
NOUSSEITA VAHVUUKSIA OVAT:

 Vastuualueiden selkeys

 Työhyvinvointiin panostaminen

 Hyvä yhteishenki ja hyvät  
osaamisen jakamisen käytännöt

 Innostuneisuus

 Ammattillisen kehittymisen 
mahdollisuudet

Uusiin tehtäviin perehdyttäminen

 Esimiestyö 

Uuden strategian ymmärrys

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

TUNNISTETTUJA KEHITTÄMIS- 
KOHTEITA OVAT:

 Huoli Veikkauksen tulevaisuudesta 
ja yhtiön rooli muuttuvassa  
toimintaympäristössä

Päätöksenteon vieminen  
lähemmäksi asiakasta ja 
 tekemistä, itsenäisen  
päätöksenteon vahvistaminen

 Ketterät menetelmät vahvemmin  
mukaan toiminnan suunnitteluun 

✔

✔

✔

Henkilöstötutkimuksen 
vastausprosentti 83,6 %

YKSILÖ – VÄLITÄMME IHMISESTÄ
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Osaamisen kehittäminen ja 
onnistumisen johtaminen
Vuonna 2018 uudistettu Veikkauksen kehitys- 
keskustelumalli otetaan käyttöön vuoden 
2019 alusta alkaen. Uudistuksen tavoitteena 
on siirtyä suorituksen johtamisesta onnistu-
misen johtamiseen. Kehityskeskustelu koos-
tuu kahdesta osasta: tavoitekeskustelusta 
sekä osaamis- ja onnistumiskeskustelusta.

Tärkeä osa onnistumisen johtamista on esi-
miesten valmennus strategiaan linkittyvien 
tavoitteiden asetantaan ja valmentavaan ot-
teeseen. Esimiehille luotu Licence to lead  
-valmennuskonsepti otetaan käyttöön vuo-
den 2019 aikana. Tavoitteena on yhtenäisten 
henkilöstöjohtamisen käytäntöjen varmista-
minen, strategian ja arvojen mukaisen toi-
mintakulttuurin rakentaminen ja esimiesroo-
lin vahvistaminen.

Veikkauksessa on kehitetty osaamisen on-
nistumisen työkalu, jonka pohjalta kooste-
taan strategisiin kompetensseihin keskitty-
vä osaamisen kehittämisen portfolio. Työkalu 
kertoo, minkälaista osaamista Veikkaukses-
sa tarvitaan ja miten sitä tulisi kehittää. 

Vuoden 2019 aikana määritetään Veikkauk-
sen arvoihin pohjautuvat johtamisperiaatteet.

Vuonna 2018 palkitsimme esimiehiämme hy-
västä, pitkäjänteisestä esimiestyöstä. Palki-
tut esimiehet valittiin henkilöstötutkimuksen 
ja johtamisindeksin pohjalta perustuen pi-
demmän aikavälin tuloksiin. Tämän lisäksi 
Veikkauksella on käytössä henkilöstön pika-
palkitseminen ja arvojen mukaisesta toimin-
nasta palkitseminen. Veikkaus maksoi tulos-
palkkiota henkilöstölleen 1,2 miljoonaa euroa 
vuonna 2018.

Corporate Governance -katsaus > Katso hallituksen 
jäsenten palkkiot ja johtoryhmän palkat.

https://cms.veikkaus.fi/site/binaries/content/assets/dokumentit/vuosikertomus/2018/veikkaus_corporate-governance_2018.pdf
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Veikkaus noudattaa GRI-standardeja peruslaajuuden (Core) mukaisesti ja Valtioneuvoston valtionyhtiöille antamaa periaatepäätöstä 13.5.2016. 
Yritysvastuun asiantuntija Mitopro Oy on tarkastanut Veikkauksen vastuullisuusraportoinnin 2018 vastaavuuden GRI-standardeihin.

LINKITYS VEIKKAUKSEN OLENNAISTEN YHTEISKUNTAVASTUUN ASIOIDEN JA GRI-STANDARDIN VÄLILLÄ. 

VEIKKAUKSEN TEEMAT JA OLENNAISET ASIAT GRI-standardi
YHTEISKUNTA

Ennaltaehkäisemme peliongelmia GRI 416: Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

Estämme rahapelitoiminnan rikollisuutta ja vilppiä GRI 205: Lahjonnan ja korruption vastaisuus
Toimimme kustannustehokkaasti GRI 201: Taloudelliset tulokset 

GRI 203: Välilliset taloudelliset vaikutukset
Tuotamme yhteiskunnalle yli 1 mrd. € GRI 201: Taloudelliset tulokset 

GRI 203: Välilliset taloudelliset vaikutukset
YHTIÖ

Tarjoamme vastuulliset ja kilpailukykyiset rahapelituotteet ja -palvelut GRI 416: Asiakkaiden terveys ja turvallisuus 
GRI 417: Markkinointi ja tuotemerkinnät

Markkinoimme ja viestimme vastuullisesti GRI 417: Markkinointi ja tuotemerkinnät

Tarjoamme luotettavat ja turvalliset pelit sekä rahaliikenteen GRI 205: Lahjonnan ja korruption vastaisuus

Takaamme vahvan kuluttajasuojan GRI 416: Asiakkaiden terveys ja turvallisuus 
GRI 418: Asiakkaiden yksityisyyden suoja

Käsittelemme pelaajadataa luotettavasti ja turvallisesti GRI 418: Asiakkaiden yksityisyyden suoja

Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi GRI 205: Lahjonnan ja korruption vastaisuus 
GRI 415: Poliittinen vaikuttaminen 
GRI 419: Sosiaalisten ja taloudellisten vaatimusten noudattaminen 

Toimimme hankinnoissa vastuullisesti ja edistämme kestävää kehitystä GRI 103: Johtamiskäytännöt (hankintakäytännöt)

YKSILÖ

Tarjoamme edistykselliset pelaamisen hallinnan välineet GRI 416: Asiakkaiden terveys ja turvallisuus 

Hyödynnämme dataa peliongelmien ennaltaehkäisyssä: riskipelaajien tunnistaminen ja personoidut viestintämallit GRI 416: Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

Teemme vastuullisuusviestintää ja -markkinointia (Pelaa maltilla) GRI 417: Markkinointi ja tuotemerkinnät

Valvomme 18+-ikärajaa tehokkaasti GRI 416: Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
Edistämme henkilöstön hyvinvointia GRI 401: Työllistäminen 

GRI 402: Työntekijöiden ja työnantajan väliset suhteet 
GRI 403: Työterveys ja -turvallisuus 
GRI 404: Koulutus 
GRI 405: Monimuotoisuus ja tasa-arvo 
GRI 406: Syrjimättömyys

Ehkäisemme oman henkilöstön peliongelmia GRI 403: Työterveys ja -turvallisuus

OLENNAISTEN YHTEISKUNTAVASTUUASIOIDEN JA GRI-STANDARDIN VÄLINEN LINKITYS SEKÄ GRI-SISÄLTÖ
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GRI-SISÄLTÖ
GRI-STANDARDI RAPORTOINTISISÄLTÖ SIJAINTI RAPORTOINNISSA LISÄTIEDOT

YLEINEN PERUSSISÄLTÖ
GRI 102:  
Yleinen  
perussisältö  
2016

Organisaation taustakuvaus
102-1 Raportoivan organisaation nimi Veikkaus Oy

102-2 Toiminnot, tavaramerkit, tuotteet ja palvelut Veikkaus lyhyesti. s. 3-4

102-3 Pääkonttorin sijainti Helsinki, Suomi

102-4 Toimintojen sijainti Veikkaus lyhyesti, s. 3-4

102-5 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Vuosiraportti, s. 5, 19

102-6 Markkina-alueet Veikkaus lyhyesti, s. 3-4

102-7 Organisaation koko Veikkaus lyhyesti, s. 3-4 
Vastuullisuusohjelma kokoaa oleelliset  
yhteiskuntavastuun teemat, s. 9

102-8 Henkilöstö ja muut työntekijät Vuosiraportti, s. 12 
Veikkauslaiset: huolehdimme henkilöstön 
työhyvinvoinnista ja osaamisesta, s. 25

102-9 Toimitusketju Vastuullisuus hankinnoissa, s. 20

102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja 
toimitusketjussa

Vuosiraportti, s. 3-8

102-11 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Corporate Governance -katsaus, s. 15

102-12 Ulkopuoliset aloitteet Yhteiskuntavastuun johtaminen, s. 10

102-13 Jäsenyydet Jäsenyydet:  Finnish Business & Society ry, Henkilöstö-
johdon ryhmä - HENRY ry, Mainostajien Liitto, MARK 
Suomen Markkinointiliitto ry, Palvelualojen työnantajat  
PALTA ry, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry,  
Verkkoteollisuus ry, GLMS Global Lottery Monitoring 
System (GLMS), European Association for the Study of 
Gambling (EASG), The European Lotteries Association 
(EL), World Lottery Association (WLA), European Casino 
Association (ECA)

Strategia

102-14 Ylimmän johdon edustajan katsaus Toimitusjohtajalta, s. 5

102-15 Keskeiset vaikutukset, riskit ja  
mahdollisuudet

Toimitusjohtajalta, s. 5 
Vastuullisuus olennainen osa  
yhtiön toimintaa, s. 6–10

OLENNAISTEN YHTEISKUNTAVASTUUASIOIDEN JA GRI-STANDARDIN VÄLINEN LINKITYS SEKÄ GRI-SISÄLTÖ
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GRI-SISÄLTÖ
GRI-STANDARDI RAPORTOINTISISÄLTÖ SIJAINTI RAPORTOINNISSA LISÄTIEDOT

Liiketoiminnan eettisyys

102-16 Arvot, periaatteet, normit ja standardit Veikkauksen arvot, s. 7 
Veikkauksen tapa toimia, s. 18–19

102-17 Toiminnan eettisyyteen liittyvä neuvonanto 
ja epäkohtien ilmoittaminen 

Ilmoituskanava mahdollistaa  
epäkohtiin puuttumisen, s. 19

Hallinto

102-18 Hallintorakenne Corporate Governance -katsaus 
Yhteiskuntavastuun johtaminen, s. 10

102-21 Sidosryhmien konsultointi koskien taloudel-
lisia, sosiaalisia ja ympäristöaiheita

Sidosryhmädialogi ja sidosryhmien odotukset, s. 8

102-26 Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, 
arvojen ja strategian määrittelyssä

Yhteiskuntavastuun johtaminen, s. 10

102-27 Hallituksen yritysvastuuosaamisen kehit-
täminen

Yhteiskuntavastuun johtaminen, s. 10 Hallitus käsittelee kaksi kertaa vuodessa erityis- 
tehtävään liittyviä vastuullisuusasioita yhtiön antaman 
katsauksen pohjalta. Yhteiskuntavastuun painopisteistä 
vastaa johtoryhmä. 

102-28 Hallituksen yritysvastuuosaamisen arviointi Yhteiskuntavastuun johtaminen, s. 10

102-35 Ylimmän johdon (hallitus ja johtoryhmä) 
palkitseminen

Corporate Governance -katsaus

Sidosryhmien osallistaminen

103-40 Luettelo sidosryhmistä Sidosryhmädialogi ja sidosryhmien  
odotukset, s. 8 
Sidosryhmätoiminta, s. 8

103-41 Työehtosopimukset Työehtosopimusten piiriin kuuluvat kaikki lukuun  
ottamatta johtoryhmän jäseniä, johtajia, henkilöstö- 
päällikköä, neuvottelupäällikköä ja työsuhdelakimiestä. 

103-42 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta Sidosryhmädialogi ja sidosryhmien  
odotukset, s. 8 
Sidosryhmätoiminta, s. 8

103-43 Sidosryhmien osallistamisen tavat Sidosryhmädialogi ja sidosryhmien  
odotukset, s. 8 
Sidosryhmätoiminta, s. 8

103-44 Tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sidosryhmädialogi ja sidosryhmien  
odotukset, s. 8 
Sidosryhmätoiminta, s. 8

OLENNAISTEN YHTEISKUNTAVASTUUASIOIDEN JA GRI-STANDARDIN VÄLINEN LINKITYS SEKÄ GRI-SISÄLTÖ
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GRI-SISÄLTÖ
GRI-STANDARDI RAPORTOINTISISÄLTÖ SIJAINTI RAPORTOINNISSA LISÄTIEDOT

Raportointikäytäntö
102-45 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yksiköt Vuosiraportti s. 19 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

102-46 Raportin sisällönmäärittely ja aihekohtaiset 
laskentarajat

Vastuullisuusohjelma kokoaa oleelliset  
yhteiskuntavastuun asiat, s. 9

102-47 Olennaiset yritysvastuun aiheet Olennaisten yhteiskuntavastuuasoiden ja 
GRI-standardin välinen linkitys, s. 28 

102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Vastuullisuus olennainen osa  
yhtiön toimintaa, s. 6 
Vastuullisuusohjelma kokoaa yhteen  
oleelliset yhteiskuntavastuun asiat s. 9

Markkinaosuuden raportointi muuttunut vuonna 2018

102-49 Muutokset raportoinnissa Ei muutoksia raportoinnissa

102-50 Raportointikausi Raportointijakso: 1.1.-31.12.2018

102-51 Edellisen raportin päiväys 27.3.2018

102-52 Raportin julkaisutiheys Vuosi

102-53 Yhteystiedot lisätiedoille veikkaus.fi/yhteystiedot

102-54 GRI-standardien soveltamistaso Yhteiskuntavastuuraportti on laadittu GRI-standardien 
peruslaajuuden (core) mukaisesti

102-55 GRI-sisältöhakemisto GRI-sisältö

102-56 Ulkoinen varmennus Raporttia ei ole ulkoisesti varmennettu

OLENNAISET AIHEET
GRI 103:  
Johtamiskäytännöt 
2016

103-1 Olennaiset aiheet ja niiden laskentarajat Olennaisten yhteiskuntavastuuasoiden ja 
GRI-standardin välinen linkitys, s. 28 

103-2 Johtamiskäytännön ja sen osa-alueiden 
kuvaus

Vastuullisuus olennainen osa  
yhtiön toimintaa, s. 6–10 
Vastuullisuusohjelma kokoaa oleelliset  
yhteiskuntavastuun asiat, s. 9 
Yhteiskuntavastuun johtaminen, s. 10 
Veikkauksen tapa toimia s. 18–19 
Pelaajat: tuemme asiakkaitamme vastuullisessa 
rahapelaamisessa monipuolisilla ratkaisuilla  
s. 21–24

103-3 Johtamiskäytännön tehokkuuden arviointi Yhteiskuntavastuun johtaminen, s. 10

OLENNAISTEN YHTEISKUNTAVASTUUASIOIDEN JA GRI-STANDARDIN VÄLINEN LINKITYS SEKÄ GRI-SISÄLTÖ
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GRI-SISÄLTÖ
GRI-STANDARDI RAPORTOINTISISÄLTÖ SIJAINTI RAPORTOINNISSA LISÄTIEDOT

GRI 200 TALOUDELLISEN VASTUUN STANDARDIT

TALOUDELLINEN TOIMINTA
GRI 201:  
Taloudelliset  
tulokset 2016

201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon  
tuottaminen ja jakautuminen

Veikkauseuron matka pelaajalta  
avustuksensaajalle, s. 13

VÄLILLISET TALOUDELLISET VAIKUTUKSET
203-2 Merkittävät epäsuorat  

taloudelliset vaikutukset
Veikkauseuron matka pelaajalta  
avustuksensaajalle, s. 13

OSTOKÄYTÄNNÖT
GRI 103:  
Johtamiskäytännöt 
2016

103-1 Hankintoja koskevat  
johtamiskäytännöt

Vastuullisuus hankinnoissa, s. 20

KORRUPTION VASTAISUUS
GRI 205:  
Korruption  
vastaisuus 2016

205-2 Korruption vastaisiin toimintatapoihin  
liittyvä tiedonanto ja koulutus

Veikkauksen tapa toimia, s. 18–19 
Ilmoituskanava mahdollistaa epäkohtiin  
puuttumisen, s. 19 

205-3 Vahvistetut lahjonta- ja korruptiotapaukset 
ja niihin liittyvät toimenpiteet

Ei tapauksia vuoden 2018 aikana

OLENNAISTEN YHTEISKUNTAVASTUUASIOIDEN JA GRI-STANDARDIN VÄLINEN LINKITYS SEKÄ GRI-SISÄLTÖ
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GRI-SISÄLTÖ
GRI-STANDARDI RAPORTOINTISISÄLTÖ SIJAINTI RAPORTOINNISSA LISÄTIEDOT

GRI 400 SOSIAALISEN VASTUUN STANDARDIT

TYÖLLISTÄMINEN
GRI 401:  
Työllistäminen 2016

401-1 Uuden henkilöstön palkkaaminen  
ja henkilöstön vaihtuvuus

Vuosiraportti, s. 12 
Veikkauslaiset: huolehdimme henkilöstön 
työhyvinvoinnista ja osaamisesta, s. 25–27

HENKILÖSTÖN JA TYÖNANTAJAN VÄLISET SUHTEET
GRI 402:  
Henkilöstön ja 
työnantajan väliset 
suhteet 2016

402-1 Uudelleenjärjestelytilanteissa  
noudatettava vähimmäisilmoitusaika

Vuosiraportti, s. 12 
Veikkauslaiset: huolehdimme henkilöstön 
työhyvinvoinnista ja osaamisesta, s. 25–27

Veikkaus toimii Yhteistoimintalain mukaisesti 

TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS
GRI 403:  
Työterveys ja 
-turvallisuus 2016

403-1 Työterveys- ja turvallisuustoimikunnat Henkilöstön työhyvinvointi ja  
henkilöstötyytyväisyys, s. 26

Koko henkilöstö kuuluu työsuojelu- 
toimikuntien toiminnan piiriin

403-2 Työtapaturmat, ammattitaudit, sairaus- 
poissaolot ja kuolemantapaukset

Henkilöstön työhyvinvointi ja  
henkilöstötyytyväisyys, s. 26

Sairaspoissaoloprosentti raportoitu

KOULUTUS
GRI 404:  
Koulutus 2016

404-3 Säännöllisten suoritusarviointien ja  
kehityskeskustelujen piirissä olevan  
henkilöstön osuus

Osaamisen kehittäminen ja  
onnistumisen johtaminen, s. 27

MONIMUOTOISUUS JA TASAVERTAISET MAHDOLLISUUDET
GRI 405:  
Monimuotoisuus  
ja tasavertaiset 
mahdollisuudet 
2016

405-1 Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien  
monimuotoisuus

Tasa-arvoisuus ja monimuotoisuus, s. 25

SYRJIMÄTTÖMYYS
GRI 406:  
Syrjimättömyys 
2016

406-1 Syrjintätapausten lukumäärä ja  
niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet

Ei tapauksia vuoden 2018 aikana

OLENNAISTEN YHTEISKUNTAVASTUUASIOIDEN JA GRI-STANDARDIN VÄLINEN LINKITYS SEKÄ GRI-SISÄLTÖ
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GRI-SISÄLTÖ
GRI-STANDARDI RAPORTOINTISISÄLTÖ SIJAINTI RAPORTOINNISSA LISÄTIEDOT

POLIITTINEN VAIKUTTAMINEN
GRI 415:  
Poliittinen  
vaikuttaminen 2016

415-1 Poliittiset tuet Veikkaus ei osallistu poliittiseen toimintaan  
eikä tue sitä. Veikkaus on rekisteröity  
EU:n Avoimuusrekisteriin (Transparency register). 

ASIAKKAIDEN TERVEYS JA TURVALLISUUS
GRI 416:  
Asiakkaiden terveys 
ja turvallisuus 2016

416-1 Tuote- ja palvelukategorioiden  
terveys- ja turvallisuusvaikutusten  
arvioinnit 

Miljoonien panostukset peliongelman  
ennaltaehkäisyyn, s. 11  
Pelien vastuullisuusarviointi, s. 14

416-2 Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja  
turvallisuusvaikutuksia koskevien  
säännösten rikkomukset

Ei tapauksia vuoden 2018 aikana

MARKKINOINTI JA TUOTEMERKINNÄT
GRI 417:  
Markkinointi ja  
tuotemerkinnät 
2016

417-1 Vaatimukset liittyen tuote- 
informaatioon ja -merkintöihin

Vastuullinen markkinointiviestintä, s. 17

417-2 Tuote- ja palveluinformaatioon ja -merkintöi-
hin liittyvien säännösten rikkomukset

Ei tapauksia vuoden 2018 aikana

417-3 Markkinointiviestinnän  
säännösten rikkomukset 

Ei tapauksia vuoden 2018 aikana

ASIAKKAIDEN YKSITYISYYDEN SUOJA
GRI 418:  
Asiakkaiden  
yksityisyyden suoja 
2016

418-1 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomi-
seen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvät 
vahvistetut valitukset

Asiakastiedon hyödyntäminen  
vastuullisessa rahapelaamisessa, s. 16 
Koulutusta tietosuoja-asetuksesta  
henkilöstölle, s. 19  
Tietosuoja-asetus lisäsi myös  
avoimuutta asiakkaiden suuntaan, s. 19

Ei tapauksia vuoden 2018 aikana

 SOSIAALISIIN JA TALOUDELLISIIN AIHEISIIN LIITTYVIEN SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN 
GRI 419:  
Sosiaalisiin ja 
taloudellisiin 
aiheisiin liittyvien 
säännösten  
noudattaminen 2016

419-1 Lainsäädännön ja määräysten rikkominen 
sosiaalisella ja taloudellisella aihealueilla

Ei tapauksia vuoden 2018 aikana

OLENNAISTEN YHTEISKUNTAVASTUUASIOIDEN JA GRI-STANDARDIN VÄLINEN LINKITYS SEKÄ GRI-SISÄLTÖ
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