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TOIMITUSJOHTAJALTA

”Veikkaus valmistautui vuonna 2018 suuriin muutoksiin toimintaympäristössään.
Pelaaminen siirtyy entistä enemmän myyntipaikoista digitaaliseen kanavaan,
jossa Veikkaus kilpailee myös ulkomaisten peliyhtiöiden kanssa. Veikkauksen
on kehitettävä toimintaansa pärjätäkseen kansainvälisessä kilpailussa. Menestyminen kilpailussa ja kanavointikyvyn varmistaminen mahdollistavat osaltaan
myös yksinoikeuden säilymisen. Haluamme, että voimme tulevaisuudessakin
tarjota pelejä vastuullisesti pelihaitat minimoiden niin, että pelituotot ohjautuvat
suomalaisten hyväksi.
Vuosille 2019–2021 laaditun strategian mukaisesti Veikkauksen kilpailukykyä
vahvistetaan digitaalisessa kanavassa. Innovoimme ja kehitämme toimintaa,
jotta pystymme tarjoamaan asiakkaille maailmanluokan vaihtoehdot pelata viihdyttäviä ja jännittäviä rahapelejä luotettavasti. Teemme yhteistyötä myös kansainvälisten kumppanien kanssa.
Vastuullisuusnäkökulmasta on tärkeää onnistua kanavoimaan pelaamista Veikkauksen peleihin. Otimme noin vuosi sitten käyttöön kansainvälisestikin vertaillen ainutlaatuiset pelirajat digitaalisessa kanavassa. Ensimmäisten analyysien
perusteella pelaajat ovat onnistuneet ohjaamaan pelirajoilla omaa pelaamistaan
haluamaansa suuntaan, mikä on vähentänyt myös ongelmallista pelaamista. Arvion mukaan pakolliset pelirajat vähensivät vuoden 2018 digitaalisen kanavan
pelikatekasvua noin 21 miljoonalla eurolla.
Hallituksen esitys uudesta arpajaislaista eteni eduskunnan käsittelyyn lokakuussa. Esityksen perusteella Veikkauksen tulee ottaa käyttöön pakollinen tunnistautuminen hajasijoitetuilla automaateilla 1.1.2022. Veikkauksen arvion mukaan
pakollinen tunnistautuminen vähentää rahapeliautomaattien tuottoja vuositasolla
noin 100–150 miljoonaa euroa. Veikkauksen maksamaan arpajaisveroon vaikutus on noin 4–36 miljoonaa euroa.
Kuluttajakäyttäytymisen muutokset, kaupan alan murros ja myyntipaikkaverkoston supistuminen ovat vähentäneet pelaamista myyntipaikoissa. Uudistamme
Veikkauksen kustannusrakennetta vastaamaan kehitystä, jotta varmistamme tulevaisuuden kilpailukykymme ja sitä kautta tuotot avustuksensaajillemme. Keskitymme tulevina vuosina Veikkauksen kilpailukykyistä yksinoikeutta tukeviin
investointeihin.
Pelikatekehityksen haasteista huolimatta pystyimme kustannustehokkaasti toimien tuottamaan vuonna 2018 avustuksensaajillemme suunnitelmien mukaisen
tuoton. Toimintaamme kehittämällä varmistamme avustuksensaajien tuoton
myös jatkossa.
Kiitos asiakkaille, henkilöstölle sekä kaikille yhteistyökumppaneille kuluneesta
vuodesta!”
Olli Sarekoski
toimitusjohtaja
Veikkaus Oy
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HALLITUKSEN
TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
Vuoden 2018 lopussa uudella Veikkauksella oli
takanaan kaksi toimintavuotta. Uusi Veikkaus Oy
syntyi, kun Veikkauksen, Raha-automaattiyhdistyksen ja Fintoton rahapelitoiminnot yhdistettiin
vuoden 2017 alussa.

Veikkauksen toisen toimintavuoden tilikauden liikevaihto oli 3 154,7 miljoonaa euroa (-2,4 %). Pelikate
oli 1 759,0 miljoonaa euroa (-1,1 %). Pelikate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta pelaajille maksetut voitot 1 . Liikevaihdon ja pelikatteen laskevaan
kehitykseen vaikuttivat kaupan rakenteen muutos
ja asiakkaiden pelaamisen hallintaan digitaalisessa kanavassa käyttöönotetut peli- ja rahansiirtorajat. Lisäksi laskussa näkyi peli- ja palvelukehittämisen tiukentunut sääntely.

Vuonna 2018 yhtiölle luotiin uusi strategia kaudelle 2019–2021. Strategian tavoitteena on varmistaa
Veikkauksen kilpailukykyinen yksinoikeus rahapelaamisen siirtyessä voimakkaasti digitaalisiin kanaviin. Veikkauksen digipelien ja -palveluiden on
oltava kilpailukykyisiä suhteessa nopeasti lisääntyvään kansainväliseen rahapelitarjontaan. Tavoitteena on rakentaa Veikkauksesta kansainvälisessä kilpailussa menestyvä toimija, joka voi tarjota
myös tulevaisuudessa pelejä vastuullisesti pelihaitat minimoiden ja ohjata pelituotot suomalaisten
hyväksi. Veikkauksen hallitus hyväksyi strategian
linjaukset kokouksessaan 28.8.2018.

Liikevoitto oli 1 014,5 miljoonaa euroa (-0,7 %) ja
tulos 1 014,2 miljoonaa euroa (-0,7 %). Tulos ylitti edunsaajaministeriöiden vuoden 2018 valtion
talousarvioon merkityn avustuksensaajille jaettavan summan, joka oli 1013,5 miljoonaa euroa tilikauden tuloksesta. Tuloskehitykseen vaikuttivat
pelikatekehityksen lisäksi viime vuodesta laskeneet yhdistymisestä aiheutuneet kertaluonteiset
kustannukset, henkilöstökustannusten lasku sekä
asiamiesmyynnin laskusta johtuvat aiempaa pienemmät myynnistä maksettavat palkkiot.

Uuden strategian mukaisesti Veikkaus tuo pelaajien saataville maailmanluokan vaihtoehdot pelata
viihdyttäviä ja jännittäviä rahapelejä luotettavasti. Veikkaus innovoi asiakkailleen jatkuvasti uutta
ja kiinnostavaa. Asiakkaille tarjotaan juuri heidän
haluamiaan pelejä ja heille parhaiten soveltuvia
palveluita. Veikkauksen kilpailukykyä vahvistetaan
digitaalisissa tuoteryhmissä ja tuotekehitystä keskitetään erityisesti digitaalisen kanavan peleihin.
Veikkaus-brändiä uudistetaan vastuullisesti kilpaillun markkinan vaatimuksiin soveltuvaksi. Samalla
yrityskulttuuria ja henkilöstön osaamista rakennetaan entistä ketterämmäksi.

Suomen rahapelien kokonaismarkkina oli katsausvuonna pelikatteella mitattuna arviolta noin 2 050
miljoonaa euroa. Luvussa yhdistyvät Veikkauksen
pelikate ja H2 Gambling Capitalin arvio suomalaisten muualle tapahtuneesta digitaalisesta rahapelaamisesta. Edellisvuoteen verrattuna kokonaismarkkina kasvoi 1,2 prosenttia. Veikkauksen osuus
kokonaismarkkinasta oli noin 86 prosenttia.

ASIAKKUUS: RUNSAASTI TOIMENPITEITÄ
PELAAJIEN TUNNISTAUTUMISEN EDISTÄMISEKSI
Veikkauksella oli asiakaskannassaan katsauskauden lopussa yli 2 043 000 Etuasiakasta, joista Kulta-asiakkaita oli noin 130 000 ja Hopea-asiakkaita
55 000. Etuohjelman Kulta- ja Hopea-asiakkuuksiin vaadittavien vastuullisten elementtien, eli Pelitestin sekä Pelaa maltilla -palveluviestin, tilauksen
on tehnyt yli 170 000 Etuasiakasta.

saada uusia asiakkaita liittymään Etuasiakkaiksi.
Etuasiakkaille tarjottiin vuoden aikana myös erilaisia etuja. Etuasiakasarvontojen voittajat pääsivät osallistumaan muun muassa Pyeongchangin
talviolympialaisiin, Tanskassa järjestettyihin jääkiekon MM-kilpailuihin ja Venäjän isännöimiin jalkapallon MM-kilpailuihin. Etuasiakkaan Pointseja
kerää yli 500 000 Etuasiakasta.

Pelaamoissa ja Feel Vegaseissa järjestettiin paljon
suosiota saaneet Etuasiakaspäivät kesä-, syys- ja
joulukuussa. Etuasiakaspäivän tarkoitus oli lisätä
tietoisuutta Etuasiakkuudesta ja sen eduista sekä
1 Henkilökohtaisen arvonnan automaatti- ja pöytäpeleissä
liikevaihto raportoidaan maksetuilla voitoilla vähennettynä.

Veikkaus nousi vuoden 2018 Asiakkuusindeksi-tutkimuksessa asiakasuskollisuuden kärkeen ja ohitti
näin viime vuoden voittajan S-Pankin, joka oli nyt
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toisena. Asiakasuskollisuus- ja asiakaskokemustutkimuksissa Veikkaus pärjäsi myös muihin peliyhtiöihin verrattuna hyvin.

maalla asuvilta päättyi pelaaminen myös verkkopalvelu veikkaus.fi:ssä. Aiemman luvan aikana
Ahvenanmaalla myytiin sellaisia Veikkauksen pelejä, joita maakunnassa ei ole muuten tarjolla, eli
Lottoa, Vikinglottoa, Eurojackpotia, Jokeria, Kenoa,
Lomatonnia, Kaikki tai ei mitään -peliä, Synttärit-peliä ja raaputusarpoja. Rahapeliluvan päättymisestä johtuen myös Veikkauksen Etuasiakkuuden sopimusehdot päivittyivät 1.1.2018.

Tunnistautuvan pelaamisen osuus kaikesta veikkauspelaamisesta nousi 44,8 prosenttiin (+4,2 %-yksikköä). Kaikille Etuasiakkaille vuosien 2017–2018
aikana toimitettu uusi Veikkaus-kortti on lisännyt
tunnistautuvan pelaamisen osuutta peliautomaattipelaamisessa. Tunnistautuvan pelaamisen osuuden lisääminen on yksi Veikkauksen keskeisistä
strategisista tavoitteista. Veikkaus valmistautuu
myös hajasijoitettujen peliautomaattien pakolliseen
tunnistautumiseen, jonka on määrä tulla voimaan
hallituksen arpajaislain uudistamisesta eduskunnalle antaman lakiesityksen mukaisesti 1.1.2022.
Tunnistautuminen tarjoaa asiakkaalle paremmin
palvelevan asiakaskokemuksen sekä monipuoliset
pelaamisen hallinnan välineet.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan
25.5.2018. Veikkaus päivitti tietosuojaselostettaan
ja julkaisi verkkosivuillaan tietosuojalausekkeen,
jossa kerrotaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla Veikkauksen henkilötietojen käsittelyperiaatteista. Tietosuojasääntelyn muutokset näkyvät
Veikkauksen asiakkaille muun muassa tarkempina kuvauksina henkilötietojen käytöstä, entistä
läpinäkyvämpänä viestintänä sekä uusina OmaVeikkaus-toiminnallisuuksina.

Ahvenanmaan maakunnan Veikkaukselle myöntämä rahapelilupa ja Veikkauksen pelien myyminen
Ahvenanmaalla päättyivät 31.12.2017. Ahvenan-

YRITYSBRÄNDI: VEIKKAUKSEN MAINE PYSYNYT HYVÄLLÄ TASOLLA
Veikkaus-brändin hyväksyttävyys on pysynyt lähes
ennallaan vuoden 2018 aikana. 72 prosentilla suomalaisista on hyvä mielikuva Veikkauksesta, ja 77
prosenttia pitää Veikkausta vastuullisena yhtiönä
(FranklyPartners 03/2018). T-Median Luottamus &
Maine -tutkimuksen (Q2/2018) mukaan Veikkauksen maine suuren yleisön keskuudessa on edelleen hyvällä tasolla (keskiarvo 3,67). Veikkauksen
potentiaalisin kehitysalue ja suurin maineriski liittyy edelleen vastuullisuuteen, kun taas vahvuutena
voidaan pitää Veikkauksen innovatiivisuutta.

Taloustutkimuksen Brändien arvostus -tutkimuksessa (06/2018) Veikkaus oli sijalla 154, kun mukana oli kaikkiaan 541 eri brändiä. Sijoitus parani
vuodesta 2017, jolloin sijoitus oli 170. Arvostetuimmaksi brändiksi Veikkausta äänestäneet mainitsivat perusteluissa mm. tuottojen käyttämisen hyvään tarkoitukseen, useamman tahon ja ryhmän
auttamisen, jännityksen tarjoamisen elämään sekä
monipuolisen tuotevalikoiman.

MYYNTIVERKOSTO: PELAAMINEN SIIRTYY YHÄ
ENEMMÄN DIGITAALISEEN KANAVAAN
Katsausvuonna yhtiön liikevaihdosta 57,9 prosenttia tuli myyntiverkostosta ja 42,1 prosenttia digitaalisesta kanavasta. Pelaaminen siirtyy yhä enemmän
digitaaliseen kanavaan. Verkkopalveluissa asioi
keskimäärin 613 216 asiakasta viikossa (+17 %)
ja vuoden aikana kaikkiaan 1,4 miljoonaa asiakasta. Mobiilipelaaminen lisää koko ajan suosiotaan ja

vuoden lopussa 45 prosenttia verkkokaupan asiakkaista tuli pelaamaan mobiililaitteiden kautta.
Verkkopalvelu veikkaus.fi:ssa otettiin käyttöön
uudet kaikille pelaajille pakolliset pelirajat, joiden
avulla omaa pelaamistaan voi seurata ja hallita.
Uusien pelien ja uudistusten ohella verkkokau-
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passa on keskitytty asiakaskokemuksen parantamiseen käyttöliittymiä ja palveluita parantamalla.
Veikkaus.fi-palvelua muokataan vuoden 2019 aikana huomioimaan asiakkaat entistä paremmin.

Myyntipisteiden ilmettä aletaan uudistaa vuonna
2019, niin että ensin uudistetaan uusien, remontoitavien sekä suurten asiakasvirtojen myyntipaikkojen myyntipisteet. Vuoden 2018 lopussa saatiin
päätökseen keväällä 2017 alkanut projekti, jossa
kilpailutettiin myyntipaikkojen myyntikalusteet ja
telineet.

Veikkauksen myyntipaikkojen asiakasmäärät säilyivät edelleen korkeina huolimatta kaupan alalla
tapahtuneesta keskittymisestä ja sitä seuranneesta myymäläverkoston supistumisesta. Päivittäistä
asiointia on niiden seurauksena siirtynyt kioskeilta
sekä liikenne- ja huoltoasemilta suurempiin kaupan yksiköihin. Tämä yhdessä digitaalisen pelaamisen kasvun kanssa on vähentänyt pelaamista
myyntipaikoissa.

Myynnin uudistamiseen liittyvää suunnittelutyötä
on jatkettu. Hankkeen tavoitteena on sujuvan ja
nopean asioinnin mahdollistaminen, asiakaskokemuksen parantaminen mm. digitaalisten palvelujen
avulla sekä pelien saatavuuden parantaminen uusilla myyntipääteratkaisuilla.

Myyntipaikkaverkostossa tapahtuneista muutoksista huolimatta raha-automaattien sijoitusaste on
pysynyt korkeana. Myös automaattikannan uudistamista on jatkettu. Erityisesti nopeaa ja helppoa
asiointia palvelevat pelitavat, kuten Express- ja
porukkapelaaminen, ovat kasvattaneet yhä suosiotaan.

Pelaamoja on uudistettu, sijoiteltu uudelleen ja
osaa niistä on laajennettu. Tampereen kasinon
rakennushanke etenee suunnitellusti, ja alueen
rakennustyöt ovat käynnistyneet.

PELILIIKETOIMINTA: EUROJACKPOTILLA ERINOMAINEN VUOSI

37,8 %

37,8%
HAAVEILUPELIT

36,9%
JÄNNITYSPELIT

36,9 %

Keno, Kaikki tai ei
mitään, Synttärit

HAAVEILUPELIT

Raha-automaatit

JÄNNITYSPELIT

Lotto, Eurojackpot,
Vikinglotto, Jokeri,
Lomatonni

Raaputusarvat, eArvat,
eBingopelit, Nopearytmiset
arvontapelit
Pitkäveto, Live-veto,
Moniveto, Tulosveto,
Voittajaveto ja Vakio
Pöytäpelit

Toto-pelit

25,3 %

25,3%
HARRASTUSPELIT

HARRASTUSPELIT

Veikkauksen pelit jaetaan niiden ominaisuuksien
mukaan kolmeen eri peliryhmään, jotka ovat haaveilupelit, jännityspelit ja harrastuspelit. Haaveilupelien osuus kokonaisliikevaihdosta oli vuoden
lopussa 37,8 %, jännityspelien 36,9 % ja harrastuspelien 25,3 %.

Vuonna 2018 Veikkauksen peleistä parhaiten menestyi Eurojackpot, joka kasvatti haaveilupelien
liikevaihtoa. Sen sijaan jännityspelien ja harrastuspelien liikevaihto laski vuoteen 2017 verrattuna.
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Haaveilupeleihin kuuluvat viikoittain arvottavat
Lotto, Eurojackpot ja Vikinglotto, sekä niiden yhteydessä pelattavat Jokeri ja Lomatonni. Lisäksi
haaveilupelejä ovat päivittäin arvottavat pelit Keno,
Kaikki tai ei mitään, Synttärit sekä Tähdenlento.
Haaveilupelien liikevaihto oli 1 191,8 milj. euroa
(+3,2 %).

Jännityspeleihin kuuluvat fyysiset ja digitaaliset automaattipelit, raaputusarvat ja digitaaliset eArvat
sekä digitaaliset eBingo-pelit ja nopearytmiset arvontapelit. Jännityspelien liikevaihto oli 1 163,5 milj.
euroa (-5,9 %).
Automaattipelien liikevaihto2 oli 840,3 milj. euroa
(+2,2 %). Fyysisten automaattipelien liikevaihtoa
laskivat mm. myyntipaikkaverkoston rakennemuutokset ja supistuminen, haasteet laitekannassa
sekä eri sesonkien vaikutukset. Digitaaliset automaattipelit tekivät ennätyksellisen myynnin. Kasvun suurin selittävä tekijä oli joulukuussa 2017
tapahtunut veikkaus.fi:n pelitilien yhdistäminen,
jonka myötä kuukausipelaajamäärä kasvoi merkittävästi.

Veikkauksen suosituimman pelin Loton liikevaihdon (340,4 milj. euroa) lasku (-1,3 %) hidastui vuoden 2018 aikana. Laskevan trendin hidastumiseen
vaikutti tammikuussa toteutettu uudistus, jossa Loton Tuplaus korvautui Vikinglotosta tutulla Plus-pelitavalla. Plussaamalla pelaaja voi viisinkertaistaa
kaikki muut voitot paitsi päävoiton. Plus on otettu
hyvin vastaan ja lähes 40 prosenttia pelaajista valitsee sen peliinsä. Myös Loton markkinointikonsepti uudistettiin vuoden 2018 aikana.

Pelitilien yhdistyminen ja siitä aiheutunut asiakaskäyttäytymisen muutos johti eArpojen, eBingon ja
muiden nopearytmisten arvontapelien liikevaihdon
(185,8 milj. euroa) voimakkaaseen laskuun (-32,7 %)
edellisvuodesta. Vuoden lopussa sisäministeriö
teki asetusmuutoksen, joka mahdollistaa tulevaisuudessa korkeamman palautusprosentin nettiarvoissa.

Eurojackpotin vuosi oli erinomainen ja liikevaihto
(300,8 milj. euroa) nousi 40,6 prosenttia. 90 miljoonan euron maksimipotteja oli vuoden aikana
tarjolla peräti 13 viikolla. Pelaaminen kasvoi myös
pienempien pottien kierroksilla. Hyvää myyntiä siivittivät uudistettu markkinointikonsepti sekä kaksi
Suomeen tullutta päävoittoa. Etenkin Loimaalle helmikuussa osuneella 90 miljoonan euron ennätysvoitolla on ollut merkittävä vaikutus pelin suosioon.
Vikinglotossa taas ei ollut vuoden 2018 aikana
lainkaan 35 miljoonan euron maksimipotteja, mikä
vaikutti myös pelin liikevaihtoon (75,5 milj. euroa),
joka laski 11,5 prosenttia.

Raaputusarpojen liikevaihto (137,4 milj. euroa) laski prosentin. Lasku johtui muun muassa Mega-arvan heikosta myynnistä verrattuna edellisvuoden
100v-arpaan sekä myyntipaikkojen määrän supistumisesta.
Vuonna 2018 peliautomaateissa julkaistiin uudet
pelit Novax, Hottipotti, Repolainen, Hokkuspokkus,
Mestarietsivä ja Kultaranta. Vuoden aikana julkaistiin 38 uutta digitaalista automaattipeliä, joista monikanavaisia Veikkauksen oman tuotannon pelilanseerauksia olivat Novax, Hottipotti, Repolainen ja
Mestarietsivä. Lisäksi digitaalisessa kanavassa julkaistiin jo aiemmin fyysisessä kanavassa julkaistut
HokkusPokkus, Ra-ha II ja Fruttis. Uusia nettiarpoja julkaistiin seitsemän kappaletta. Kesäkuussa
julkaistu Fruttis-nettiarpa menestyi erinomaisesti.
Arpa oli julkaisunsa jälkeen vuoden eniten myyty
nettiarpa. Markkinoille tuotiin vuonna 2018 myös
Mega-, Pajatso- ja Jalokivi-raaputusarvat. Lisäksi
Casino 10€ -arpaa uudistettiin.

Kenon liikevaihto (314,5 milj. euroa) laski 7,0 prosenttia. Osa päivittäisten haaveilupelien pelaajista
on siirtynyt pelaamaan jännityspelejä, mikä osaltaan vaikuttaa Kenon liikevaihtoon. Kenossa järjestettiin ensimmäistä kertaa Keno-festarit elo-syyskuussa ja uudelleen loka-marraskuun vaihteessa.
Keno-festareiden aikana tasojen 5–10 päävoitot
maksettiin puolitoistakertaisina. Festarit nostivat
Kenon viikkomyyntiä keskimäärin 10,5 prosenttia
verrattuna vuoden muihin viikkoihin.
Kaikki tai ei mitään -pelin liikevaihto oli 50,1 milj.
euroa (-21,1 %). Peliin tuli lokakuussa mukaan Onnenapila-lisäpeli, joka valitaan noin puoleen peliriveistä. Onnenapilan lanseerauksen jälkeen Kaikki
tai ei mitään -pelin viikkomyynti kasvoi 25,0 prosenttia.

Veikkaus solmi lokakuussa asiakassopimuksen
kahden kansainvälisen pelialan yrityksen, Netent
AB:n ja Yggdrasil Gamingin, kanssa. Yggdrasilin ja
NetEntin nettipelit tulevat tarjolle Veikkauksen asiakkaille vuoden 2019 alkupuoliskolla. Tämä vahvistaa osaltaan yrityksen kilpailukykyä digikanavan
globaalisti kasvavissa tuoteryhmissä.

Joulukuussa pelattavaksi tuli uusi numeroveikkauspeli Tähdenlento. Kyseessä on ensimmäinen peli,
jota pyöritetään Veikkauksen omalla pelialustalla,
V-moottorilla.
2 Henkilökohtaisen arvonnan automaattipeleissä liikevaihto
raportoidaan maksetuilla voitoilla vähennettynä.
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sa yhdistelmäpelaaminen tuli mahdolliseksi. Helmikuun alussa lanseerattu virtuaalivedot puolestaan monipuolisti harrastuspelien tarjoamaa.

Harrastuspeleihin kuuluvat kiinteäkertoimiset vedonlyöntipelit Pitkäveto, Live-veto ja Virtuaalivedot,
muuttuvakertoimiset vedonlyöntipelit (Moniveto,
Tulosveto, Voittajaveto), Vakio sekä Toto-pelit ja
pöytäpelit.

Toto-pelit jaetaan T-peleihin ja muihin Toto-peleihin.
T-pelit ovat pelejä, joiden tulos muodostuu useamman peräkkäisen lähdön voittajasta (Toto4, Toto65
ja Toto76). Muita Toto-pelejä ovat puolestaan pelit,
joiden tulos muodostuu yksittäisen lähdön sijoituksiin perustuen (Sija, Kaksari ja Troikka). Toto-pelien
kokonaisliikevaihto (221,0 milj. euroa) laski edellisestä vuodesta 4,8 prosenttia. Lasku johtui muiden
Toto-pelien kysynnän voimakkaasta vähenemisestä kaikissa kanavissa. Muiden Toto-pelien liikevaihto (117,4 milj. euroa) laski -10,1 % ja laskua oli
myös digitaalisessa kanavassa (-7,6 %). Liikevaihdon laskusta huolimatta muiden Toto-pelien asiakasmäärät nousivat edellisestä vuodesta (+5,0 %).

Harrastuspelien liikevaihto oli katsauskaudella 799,4 milj. euroa (-4,8 %). Merkittävimmät syyt
negatiiviseen kehitykseen olivat kaupan rakennemuutoksesta johtuva pelaamisen väheneminen
myyntipaikoissa, digitaalisen kanavan rahasiirtorajat sekä asiakkaiden tuotekäytön laajentuminen
muihin digitaalisen kanavan nopearytmisiin peleihin.
Kiinteä- ja muuttuvakertoimisten vedonlyöntipelien
sekä Vakion yhteenlaskettu liikevaihto (534,7 milj.
euroa) laski edellisvuodesta 5,5 prosenttia. Laskua
oli niin myyntipaikoissa (-11,1 %) kuin digitaalisessa kanavassa (-3,1 %). Talviolympialaisten tuoma
liikevaihto oli odotuksia heikompi, sillä erityisesti
aikaero vaikutti pelaamisaktiivisuuteen odotettua
enemmän. Myös jääkiekon MM-kilpailujen tuoma
liikevaihto oli lievä pettymys ja jäi heikommaksi
kuin kolmena edellisenä vuotena, sillä Suomi putosi jatkosta jo puolivälierissä. Sen sijaan kesä-heinäkuussa järjestettyjen jalkapallon MM-kilpailujen
liikevaihto ja asiakasmäärä ylsivät ennätyssuuriksi. Liikevaihto oli 20 prosenttia korkeampi ja tunnistautuneiden pelaajien määrä urheilupeleissä 13
prosenttia korkeampi kuin jalkapallon EM-kilpailujen aikana kaksi vuotta sitten. Neljän vuoden takaisiin MM-kisoihin verrattuna liikevaihdon kasvu oli
17 prosenttia.

T-pelit puolestaan kasvattivat hieman liikevaihtoaan (+2,2 %) digikanavan kasvun ansiosta (+10,1
%). T-pelien digitaalisen liikevaihdon kasvuun vaikuttivat onnistunut voittorahaston käytön suunnittelu, toteutuneet jackpotit, yhdessä Hippoksen ja
raviratojen kanssa toteutettu nopearytminen ja
viihteellinen Magic Monday -konsepti sekä TotoTV:n studioilmeen uudistus. T-pelien kasvun ansiosta Toto-pelien kokonaisliikevaihto oli digikanavassa sama kuin edellisenä vuonna (+0,1 %). T-pelien
asiakasmäärät kasvoivat edellisvuodesta yhdeksän prosenttia.
Pöytäpelien liikevaihto 3 (43,7 milj. euroa) kasvoi
edellisvuoteen verrattuna 4,5 prosenttia. Kasvua oli
sekä myyntipaikoissa että erityisesti digitaalisessa
kanavassa, jossa liikevaihto kasvoi 20,8 prosenttia. Merkittävimmät syyt kasvuun olivat pöytäpelien
monikanavaisen tarjoaman sekä kansainvälisen
pokeriverkon kehittäminen. Vuoden aikana lanseerattiin useita uutuuspelejä sekä maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen monikanavainen pöytäpelikonsepti.

Arvokisojen jälkeiset kuukaudet ovat perinteisesti olleet asiakkaiden pelaamisaktiviteetin kannalta hiljaisempaa aikaa, ja näin oli myös kuluneena
vuonna. Syksyllä liiketoiminnan kannalta tärkeimmän sarjan, eli jääkiekon Liigan, alkuviikkojen liikevaihto ja asiakasmäärät jäivät selvästi edellisestä
vuodesta, jolloin arvokisoja ei kesällä ollut.
Live-veto kasvatti vertailujaksolla liikevaihtoaan
(76,2 milj. euroa) 18,1 prosenttia joulukuussa 2017
toteutetun uudistuksen myötä, jolloin muun muas-

3 Henkilökohtaisen arvonnan pöytäpeleissä liikevaihto
raportoidaan maksetuilla voitoilla vähennettynä.
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KUSTANNUSKEHITYS: KUSTANNUSTEHOKKUUS
ON KEHITTYNYT POSITIIVISESTI
Yhtiön toiminnan kustannukset sisälsivät integraatiosta aiheutuvia kertaluonteisia kustannuksia (11,8
milj. euroa) kohdentuen järjestelmien yhdistämiseen sekä vanhan Veikkauksen osakkeiden siirtymisestä aiheutuneeseen varainsiirtoveron kirjaukseen. Kertaluonteisista kustannuksista huolimatta
kustannustehokkuutta onnistuttiin parantamaan ja
kustannukset suhteessa pelikatteeseen olivat 29,7
prosenttia.
Asiakkaille maksettiin pelivoittoina 1 395,7 milj. euroa 4. Arpajaisveroa yhtiö tilitti valtiolle 211,0 milj.
euroa ja liiketoimintakumppaneille maksetut sijoituspaikkamaksut sekä myyntipalkkiot olivat 158,3
milj. euroa. Kaupan rakennemuutoksesta johtuva

asiamiesmyynnin lasku sekä pelaamisen siirtyminen digitaaliseen kanavaan laskivat maksuja.
Kustannuskehitys oli odotusten mukaista. Valvonta- ja viranomaiskustannuksia nostivat sosiaali- ja
terveysministeriölle maksettavat peliriippuvuuden
ehkäisyyn liittyvät korvaukset ja avustuskeskuksen
kustannukset. Henkilöstökustannukset olivat alhaisemmat kuin vuonna 2017, jolloin kustannuksia
kasvattivat yhteistoimintaneuvottelut ja korkeammat tulospalkkiot. Palveluiden ostoihin sisältyivät
ICT-järjestelmien käyttö-, ylläpito- ja kehityskustannukset. Poistoja kasvattivat peliautomaattien investoinnit, omien pelipaikkojen määrän kasvattaminen
sekä järjestelmien ja pelipalvelun yhdistäminen.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS: TAVOITTEENA
ENTISTÄ PAREMPI PELITARJOAMA
Vuonna 2018 tutkimus- ja tuotekehitys painottui
uusiin tuotelanseerauksiin. Erityisasemassa olivat
edellisen vuoden tapaan jännityspelien pelijulkaisut. Tämän lisäksi kehitystoiminnassa panostettiin lähivuosien tuotekehityksen mahdollistaviin ja
sitä nopeuttaviin projekteihin. Nettikasinopelien
oma pelijärjestelmä NEMO lanseerattiin veikkaus.
fi-palveluun Hymykissa-pelin myötä marraskuussa.
Oman pelijärjestelmän avulla Veikkaus kykenee julkaisemaan jatkossa entistä nopeammin uusia nettikasinopelejä muun pelitarjonnan osaksi. Vuoden
aikana rakennettiin lisäksi valmiuksia uusien pelitoimittajien, ensimmäisenä NetEntin ja Yggdrasilin,
liittämiseksi verkkopalveluun. Onnenpeleissä omia
digitaalisia kyvykkyyksiä kasvatettiin lanseeraamalla joulukuussa uusi Tähdenlento-peli, jota pyöritetään Veikkauksen omalla V-moottorilla. V-moottori tuo osaltaan lisää joustavuutta ja nopeutta
uusien arvontapelien lanseeraukseen verkossa.
Myös harrastuspelien ja asiamiesmyynnin alueella
käynnistyi joukko pelijärjestelmäuudistuksia, jotka
tähtäävät vuosille 2020–2021.

Française des Jeux Ranskasta ja Norsk Tipping Norjasta. Uuden yhtiön nimi on Lotteries Entertainment
Innovation Alliance AS (LEIA). LEIAn tavoitteena on
kehittää uudentyyppisiä pelejä ja tarjota kunkin peliyhtiön asiakkaille entistä parempi digitaalisten pelien tarjoama. Näin yhtiöt voivat vastata digitaalisen
ympäristön haasteisiin ja edistää avointa innovointia. Omistajayhtiöt voivat hyödyntää pelejä kukin
omalla kotimarkkinallaan. LEIA on Norjan lainsäädännön mukaan perustettu osakeyhtiö ja sen rekisteröity toimipaikka on Hamarissa Norjassa.

Veikkaus solmi lokakuussa kolmen muun kansallisen rahapeliyhtiön kanssa sopimuksen yhteistyöyrityksen perustamisesta. Yhtiössä ovat Veikkauksen lisäksi mukana Danske Lotteri Spil Tanskasta,

Yhtiö käytti tuotekehitys -ja tutkimustoimintaan katsausvuonna 23,3 milj. euroa, joka oli 6,3 prosenttia
kokonaiskustannuksista poistot mukaan lukien.

4 Pois lukien peliautomaattien ja pöytäpelien voitot, jotka
vähennetään liikevaihdosta.

Osana tulevaisuuden ICT-arkkitehtuurisuunnitelmaa Veikkaus käynnisti joukon infrastruktuuriuudistuksia. Uudistusten kohteena ovat niin yhtiön
tietoliikennepalvelut kuin data center -palvelutkin.
Uudistukset tukevat osaltaan voimakkaasti yhtiön strategisia tavoitteita. Tuotekehitykseen kuului
vuonna 2018 myös lainsäädännön ja viranomaismääräyksien edellyttämiä muutosprojekteja, kuten
tietosuoja- ja rahanpesulainsäädännön muutoksista aiheutuneita investointeja.
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VASTUULLISUUS: PELIRAJAT OVAT VAIKUTTANEET
PELAAMISEEN VERKOSSA
Vuosi 2018 oli ensimmäinen täysi vuosi, jolloin
asiakkailta edellytettiin pakollisia rahansiirtorajoja
sekä nopearytmisten arvontapelien osalta tappiorajoja. Arvion mukaan pakolliset pelirajat vähensivät
vuoden 2018 digitaalisen kanavan pelikatekasvua
noin 21 miljoonaa euroa. Toteutunut pelikatteen lasku on analyysien mukaan kohdistunut kovimpaan ja
todennäköisesti ongelmallisimpaan pelaamiseen,
joten pakolliset pelirajat ovat niiltä osin toimineet
oikein ja ennakoidulla tavalla.
Yllättäen pakollisen rahansiirtorajan on todettu olevan tehokkaampi kuin tietyissä nopearytmisissä
arvontapeleissä oleva pakollinen tappioraja, sillä
rahansiirtorajaan törmätään useammin. Yli puolet
pelaajista on asettanut sekä rahansiirto- että tappiorajan kuukausikohtaisen arvon sataan euroon tai
alemmaksi. Pelaajat arvostavat kyselyn perusteella
selkeästi enemmän mallia, jossa he itse asettavat
itselleen sopivat rajat kuin mallia, jossa viranomainen tai operaattori on asettaa kaikille yhteiset rajoitukset.
Veikkaus teetti viime vuonna kaksi kertaa laajan
väestökyselyn, jossa kartoitettiin rahapelaamista ja
sen aiheuttamia haittoja. Huhtikuussa 2018 teetetyn
kyselyn tulosten mukaan 2,8 prosenttia väestöstä
(116 000 henkilöä) on peliongelmaisia. Joulukuussa
vastaavassa tutkimuksessa luku oli 2,6 prosenttia

(107 000 henkilöä). Edellisvuonna vastaavat prosenttiluvut olivat 3,1 prosenttia (huhtikuu) ja 3,3
prosenttia (joulukuu). Näin ollen kahden perättäisen
vuoden tulosten perusteella peliongelmaisten määrä ei ole ainakaan kasvanut. Veikkaus jatkaa vastaavan tutkimuksen tekemistä myös vuonna 2019.
Veikkauksen vastuullisen rahapelaamisen kattokonsepti lanseerattiin elokuussa. Konsepti viestii
peli-ilon varjelun puolesta. Kampanjan kohderyhmänä ovat nuoret aikuiset sekä harvemmin Veikkauksen pelejä pelaavat. Tutkimuksen mukaan kampanja tavoitti yleisönsä, erityisesti nuoret aikuiset,
hyvin ja se vahvisti mielikuvaa Veikkauksesta muun
muassa luotettavana, inhimillisenä ja hyvää tekevänä peliyhtiönä.
Veikkaus läpäisi marraskuussa European Lotteries (EL) vastuullisen rahapelaamisen standardin
ulkopuolisen tahon varmentamana. Veikkaus sai
varmennuksessa korkeat pisteet, eikä välittömiä
kehittämistä vaativia huomautuksia tullut lainkaan.
Joulukuussa varmennettiin puolestaan kasinotoiminnan vastuullisuus European Casino Associationin (ECA) vastuullisuusstandardin pohjalta. Myös
tämä varmennus läpäistiin erinomaisin arvioin.
Veikkauksen erillinen vastuu- ja yhteiskuntavastuuraportti julkaistaan kevään aikana yhtiökokoukseen
mennessä.

HALLINTO: HALLITUKSEEN MUUTOKSIA MAALISKUUSSA
Hallituksen puheenjohtajana jatkoi OTK Olli-Pekka
Kallasvuo ja muina jäseninä talous- ja rahoitusjohtaja, KTM Outi Henriksson (Aktia Pankki Oyj), finanssineuvos Minna Pajumaa (valtioneuvoston kanslia),
kansanedustaja Tuomo Puumala, itsenäinen neuvonantaja, KTM Hanna Sievinen, kansanedustaja
Jutta Urpilainen sekä varatuomari Raimo Vistbacka. 27.3.2018 pidetyssä yhtiökokouksessa nimettiin
hallituksen uudeksi jäseneksi kansanedustaja Ilkka
Kanerva. Kanerva on aikaisemmin toiminut yhtiön
hallintoneuvoston puheenjohtajana.

Hallintoneuvoston uudeksi puheenjohtajaksi nimettiin kansanedustaja Timo Heinonen. Heinonen on
aikaisemmin ollut hallintoneuvoston jäsen. Veikkauksen hallintoneuvostoon kuuluu yhtiöjärjestyksen
mukaan enintään 28 jäsentä, joista kaksi on yhtiön
henkilöstön edustajia. Henkilöstön edustajilla on
lisäksi henkilökohtaiset varajäsenet. Muista hallintoneuvoston jäsenistä puolet edustaa yhtiön avustuksensaajia ja puolet on valittu parlamentaaristen
voimasuhteiden mukaan.
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HENKILÖSTÖ: ORGANISAATIO- JA OHJAUSMALLI
UUDISTETTIIN SYYSKUUSSA
Veikkauksen palveluksessa oli toimintavuoden
päättyessä 2 074 henkilöä. Henkilöstöstä yli puolet
työskenteli pelinhoitajina ja muissa asiakaspalvelutehtävissä Veikkauksen pelisaleissa, Casino Helsingissä ja ravintoloissa.
Henkilöstöstä vuonna 2018 oli kokoaikaisia 53 prosenttia ja osa-aikaisia 47 prosenttia. Osa-aikaisten
työntekijöiden määrää selittää pitkälti osa-aikaisesti työskentelevien pelinhoitajien määrä. Vakituisessa työsuhteessa oli 98 prosenttia henkilöstöstä.
Henkilökunnasta naisia oli 44 prosenttia ja miehiä
56 prosenttia. Kertomusvuoden aikana yhtiön palvelukseen tuli 422 uutta henkilöä ja lähti 359 henkilöä. Tulovaihtuvuus oli 22 prosenttia ja lähtövaihtuvuus 18 prosenttia. Keskimääräinen vaihtuvuus oli
20 prosenttia.
Vuonna 2018 yhtiön henkilöstökulut olivat 98,3 milj.
euroa (-7,3 %). Henkilöstökuluista palkkojen osuus
oli 81,8 milj. euroa ja eläkekulujen sekä henkilösivukulujen osuus 16,5 milj. euroa.
Veikkauksen organisaatio- ja ohjausmalli uudistettiin 1.9.2018 alkaen. Uudistuksella Veikkaus valmistautuu toimintaympäristön muutokseen, nopeasti
lisääntyvään kansainväliseen kilpailuun ja menestymiseen digitaalisessa liiketoiminnassa.
Uusi
organisaatio pitää sisällään seitsemän toimintoa,
jotka kaikki ovat edustettuna yhtiölle nimetyssä
uudessa johtoryhmässä. Muutoksesta neuvoteltiin
henkilöstön edustajien kanssa, eikä se johtanut
henkilöstövähennyksiin.
Uudessa johtoryhmässä on toimitusjohtaja Olli Sarekosken lisäksi seitsemän jäsentä. Johtoryhmään
kuuluvat varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski, liiketoimintajohtaja (COO) Nora Vähävirta, tieto-,
ICT- ja myyntijohtaja Ari Aarnihuhta, liiketoimintajohtaja Timo Kiiskinen, kanava- ja myyntijohtaja Jari
Heino, henkilöstöjohtaja Heli Lallukka sekä laki- ja
hallintojohtaja Pekka Ilmivalta.

Toimintakulttuurin ja esimiestyön kehittymistä tuettiin monin tavoin. Vuoden lopulla uudistettiin Veikkauksen suorituksen johtamisen prosessi uudeksi
Onnistumisen johtamisen prosessiksi yhteistyössä
henkilöstön edustajien kanssa, ja kaikki esimiehet
valmennettiin toimimaan uuden prosessin mukaisesti. Toimintavuoden lopulla esiteltiin uusi rullaava
toiminnansuunnittelun malli, jota aletaan soveltaa
tänä vuonna. Lisäksi esimiehiä ja henkilöstöä valmennettiin mm. ketterien menetelmien käyttöön eri
puolilla organisaatiota.
Katsausvuoden aikana työnantajan ja henkilöstön
edustajat neuvottelivat mm. palkkausjärjestelmien
uudistamisesta. Toimihenkilöiden uusi palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön huhtikuussa, ja elokuussa jatkettiin keskusteluja myös työntekijöiden palkkausjärjestelmän päivittämisestä. Loppuvuonna
käytiin myös työehtosopimusneuvottelut.
Veikkauksen koko henkilöstöä koskevaa palkitsemismallia kehitettiin loppuvuodesta uuden strategian toiminnallistamista silmällä pitäen. Palkitsemismallin tavoitteena on motivoida ja sitouttaa
henkilöstöä tulevaisuuden Veikkauksen rakentamiseen, ja sen eri muodot kytkettiin yhtiön uudesta
strategiasta johdettuihin tavoitteisiin.
Yhtenäisen Veikkauksen rakentumista koskevat arviot kehittyivät positiivisesti katsausvuoden aikana
toteutetussa neljässä Pulssi-kyselyssä. Veikkauslaiset haluavat olla aktiivisesti mukana kehittämässä työpaikkaansa. Vuoden viimeiseen henkilöstökyselyn vastausaktiivisuus oli ennätyksellisen
hyvällä tasolla ja kyselyyn vastasi 83,6 prosenttia
henkilöstöstä. Henkilöstökyselyssä 81,0 prosenttia
veikkauslaisista ilmoitti olevansa innostunut työstään.
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VALVONTA JA RISKIENHALLINTA
Arpajaislain 42 §:n 2 momentin (506/2009) mukaan Veikkauksen pelitoimintaa valvoo sisäministeriön alainen Poliisihallitus. Sisäministeriö vahvistaa rahapelien pelisäännöt ja Poliisihallitus valvoo
sääntöjen noudattamista.
Yhtiön kannattavuuden ja vuoden 2019 tuloskehityksen merkittävimpiä riskejä arvioidaan olevan rahapelijärjestelmän edelleen tiukentuneen sääntelyn
vaikutukset sekä kotimaisen kuluttajakysynnän ja
kaupan rakenteen kehitys. Lyhyellä aikavälillä peli-

en voitonmaksu asiakkaille saattaa vaihdella merkittävästi. Veikkaus pitää tärkeänä, että rahapelaamisen kanavointikyky kotimaiseen tarjoamaan
sekä peli- ja palvelukehitys pystytään turvaamaan
kiristyneessä kilpailutilanteessa erityisesti digitaalisissa kanavissa.
Yhtiön valvonta ja riskienhallinta on kuvattu Corporate Governance 2018 -katsauksessa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Strategian tavoitteena on varmistaa Veikkauksen
kilpailukykyinen yksinoikeus. Rahapelaamisen
siirtyessä voimakkaasti digitaalisiin kanaviin on
Veikkauksen digipelien ja -palveluiden oltava kilpailukykyisiä suhteessa nopeasti lisääntyvään kansainväliseen rahapelitarjontaan. Tavoitteena on rakentaa Veikkauksesta kansainvälisessä kilpailussa
menestyvä toimija, joka voi tarjota myös tulevaisuudessa pelejä vastuullisesti pelihaitat minimoiden.
Pelaamisen rytmi on nopeampaa ja edellyttää pelien uudistumista yhä tiheämmin, jotta asiakkaiden
odotukset henkilökohtaiselle pelipalvelulle voidaan
täyttää. Tietosuojaan ja -turvaan liittyvät kysymykset korostuvat niin ikään toiminnassa. Rahapelaamisen sääntelyn sekä kuluttajakäyttäytymisen ja
kotimaisen ostovoiman muutokset luovat toiminnalle merkittäviä epävarmuustekijöitä.
Veikkaus tavoittelee vuoden 2018 tasoista tulosta
vuonna 2019. Valtion talousarvioon kirjattu veik-

kausvoittovarojen tuottoarvio vuodelle 2019 on
1 099,0 milj. euroa, josta tuloutustavoitteen osuus
on 1 023,2 milj. euroa. Lisäksi ministeriöiden hallussa olevista edellisvuosien jakamattomista voittovaroista edunsaajille kohdennetaan 71,4 milj. euroa,
joista 16,9 milj. euroa opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä 54,5 milj. euroa sosiaali- ja terveysministeriöstä.
Tilikauden päättymisen jälkeen Veikkaus käynnisti
tammikuussa 2019 yhteistoimintaneuvottelut, joiden piirissä on 1300 henkilöä. Veikkaus suunnittelee lopettavansa pelipöytätoiminnan ravintoloissa
ja Pelaamoissa. Lisäksi ravintolapelipöytien tukitoimintoja sekä asiamiesmyynti- ja ketjuyhteistyötä
suunnitellaan uudelleenorganisoitavaksi. Arvioitu
henkilöstövähennys on noin 400 henkilöä, joista
suurin osa on osa-aikaisia. Näillä uudelleenjärjestelyillä Veikkaus tavoittelee kustannusrakenteen
uudistamista ja toiminnan tehostamista.

HALLITUKSEN ESITYS VOITON KÄYTTÄMISESTÄ
Veikkaus Oy:n tilikauden 2018 voitto oli
1 014 208 253,77 euroa. Hallitus esittää, että Veikkaus Oy:n tilikauden 2018 voiton ja tuloutukseen
vaikuttavien erien erotus 618 253,77 euroa luovutetaan edunsaajaministeriöille: maa- ja metsätalousministeriölle 24 758,45 euroa, opetus- ja kulttuuriministeriölle 327 672,85 euroa sekä sosiaali- ja
terveysministeriölle 265 822,47 euroa.
Kertomusvuonna Veikkauksen suoran taloudellisen
tuoton yhteiskunnalle voidaan laskea olevan kaik-

kiaan 1 014,2 milj. euroa. Yhtiö tuloutti opetus- ja
kulttuuriministeriölle 537,5 milj. euroa, sosiaali- ja
terveysministeriölle 436,1 milj. euroa ja maa- ja
metsätalousministeriölle 40,6 milj. euroa. Lisäksi yhtiö maksoi valtiolle arpajaisveroa 211,0 milj.
euroa sekä tulosta vähentävänä kustannusvaikutteisena arvonlisäverona 40,4 milj. euroa. Veikkaus
ei ole arvonlisäverovelvollinen, eikä sen takia voi
vähentää tavara- ja palveluostoihinsa sisältyviä arvonlisäveroja.
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TILINPÄÄTÖS
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LAAJA TULOSLASKELMA
Eur

Liite

2018

2017

LIIKEVAIHTO

1

3 154 650 744,57

3 230 858 480,88

Liiketoiminnan muut tuotot

3

3 812 488,55

3 956 542,20

1 395 694 401,88

1 453 101 471,14

210 995 010,77

212 751 114,11

11 272 408,32

9 048 878,01

158 289 127,82

163 615 761,17

Materiaalit ja tarvikkeet

7 115 909,75

5 828 058,01

Kupongit ja arvat

5 843 535,27

7 550 724,35

10 958 478,88

12 319 537,03

Voitot
Arpajaisvero
Materiaalit ja palvelut
Viranomaiskulut
Myyntipalkkiot ja sijoituspaikkamaksut

Arvontakulut, tulosinformaatio
Pelikohdeyhteistyö

8 613 071,14

8 784 189,32

19 557 015,67

22 394 192,11

221 649 546,85

229 541 340,00

Palkat ja palkkiot

81 828 544,40

86 211 537,43

Eläkekulut

14 333 284,30

14 923 503,19

Tuotemainonta

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

Muut henkilösivukulut

Palvelujen ostot
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut

2 095 891,99

4 903 111,59

98 257 720,69

106 038 152,21

5

81 615 329,12

79 574 568,75

4 9 10

49 960 908,33

47 613 789,59

6

85 786 376,54

84 909 465,47

217 362 613,99

212 097 823,81

1 014 503 938,94

1 021 285 121,81

LIIKEVOITTO
Rahoituserät
Rahoitustuotot

8

136 215,45

135 352,10

Rahoituskulut

8

518 186,02

42 525,90

-381 970,57

92 826,20

-86 285,40

86 285,40

1 014 208 253,77

1 021 291 662,61

VEROT
TILIKAUDEN VOITTO
Tulos/osake *
Osakkeiden lukumäärä
Tulos per osake

6000 kpl

6000 kpl

169 034,71

170 215,28

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

Liite

2018

2017

VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet *

8

159 175 012,64

162 371 191,20

Aineettomat hyödykkeet

9

27 221 287,01

35 014 740,50

Pitkäaikaiset sijoitukset *

12

1 236 387,43

1 109 044,86

Pitkäaikaiset saamiset ja ennakkomaksut

12

15 037 277,00

15 750 273,50

6 618 636,19

7 031 237,51

975 000 000,00

975 000 000,00

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus
Ennakkomaksut
Saamiset

13

42 607 045,30

47 781 675,18

Rahavarat ja muut lyhytaikaiset sijoitukset

14

126 589 799,55

100 715 414,16

1 353 485 445,12

1 344 773 576,91

VARAT YHTEENSÄ
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma

15

600 000,00

600 000,00

Hankintapääoma

15

151 257 550,33

151 257 550,33

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto

15

345 698,01

345 698,01

0,00

-6 646 620,11

1 014 208 253,77

1 021 291 662,61

1 166 411 502,11

1 166 848 290,84

Aikaisempien tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden tulos
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VELAT
PITKÄAIKAISET VELAT
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat velvoitteet

16

2 623 000,00

2 756 000,00

Muut pitkäaikaiset velat

16

1 518 994,00

1 451 645,00

LYHYTAIKAISET VELAT
Saadut ennakot

17

6 452 486,85

1 457 354,52

Kestopeliennakot

17

10 710 304,25

9 228 765,36

Ostovelat

17

18 929 013,03

27 104 351,78

Velat pelaajille

17

39 209 758,12

35 999 228,45

Tilitysvelat valtiolle

17

41 750 437,15

42 905 470,92

Siirtovelat

17

53 909 770,79

44 559 093,66

Muut lyhytaikaiset velat

17

11 970 178,82

12 463 376,38

1 353 485 445,12

1 344 773 576,91

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

* Tytäryhtiöosakkeet 1,2 meur siirretty Pitkäaikaisista saamisista Aineellisten hyödykkeiden -ryhmään Rakennuksiin. Vuoden 2017 vertailutiedot oikaistu vastaavasti.
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RAHAVIRTALASKELMA
Eur

Liite

2018

2017

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (+/-)

1 014 503 938,94

1 021 285 121,81

49 174 177,62

47 060 349,03

Oikaisut
Poistot
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua (+/-)

586 026,61

88 641,67

Muut oikaisut (+/-)

410 098,65

2 548 000,00

1 063 854 044,52

1 070 982 112,51

412 601,32

-430 262,94

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) /
vähennys (+)

5 887 626,38

2 037 097,16

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-)

9 148 656,94

-16 359 395,75

1 079 302 929,16

1 056 229 550,98

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOKSET
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot ja muut liiketoiminnan rahoituskulut (-)

-108 087,37

-42 525,90

Saadut korot liiketoiminnasta

72 431,70

76 345,20

Maksetut välittömät verot (-)

86 285,40

-86 285,40

1 079 353 558,89

1 056 177 084,88

-40 297 892,75

-46 339 644,13

1 399 978,00

1 147 252,00

63 783,75

59 006,90

-38 834 131,00

-45 133 385,23

Tilitetty edunsaajaministeriöille

-975 000 000,00

-975 000 000,00

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)

-1 014 645 042,50

-1 045 849 810,26

RAHAVAROJEN MUUTOS

25 874 385,39

-34 806 110,61

Rahavarat ja muut lyhytaikaiset sijoitukset tilikauden alussa

100 715 414,16

5 801 253,94

0,00

129 720 437,00

126 589 799,55

100 715 414,16

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

11

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Saadut osingot investoinneista

11

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Yhdistymisessä siirtyneet rahavarat tilikauden alussa
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA
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LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Tuhat euroa

Oma pääoma 31.12.2017

Osake- Hankinta- Sijoitetun oman
Aikaisempien
pääoma pääoma pääoman rahasto tilikausien voitto

Kertyneet
voittovarat

Oma pääoma
yhteensä

600

151 258

346

-6 647

1 021 292

1 166 848

Hankintapääoman
muutos

0

0

0

0

0

0

Henkilösidonnaiset
vastuut

0

0

0

0

0

0

Luovutus opetus- ja
kulttuuriministeriölle

0

0

0

-537 762

0

-537 762

Luovutus sosiaali- ja
terveysministeriölle

0

0

0

-436 297

0

-436 297

Luovutus maa- ja metsätalousministeriölle

0

0

0

-40 586

0

-40 586

Edellisen tilikauden
voitto

0

0

0

1 021 292

-1 021 292

0

0

0

0

1 014 208

1 014 208

151 258

346

0

1 014 208

1 166 412

Kertyneet
voittovarat

Oma pääoma
yhteensä

Tilikauden voitto
Oma pääoma
31.12.2018
Tuhat euroa
Oma pääoma
31.12.2016

600

Osake- Hankinta- Sijoitetun oman
Aikaisempien
pääoma pääoma pääoman rahasto tilikausien voitto
600

0

582 908

-5 559

0

577 949

RAY liiketoimintakauppa

0

172 313

0

423 527

0

595 840

Hankintapääoman
muutos

0

3 227

0

0

0

3 227

Käyttöpääoman tilitys
sosiaali- ja terveysministeriölle

0

-24 283

0

0

0

-24 283

Fintoton aikaisempien
tilikausien tulos

0

0

0

895

0

895

Fintoton kauppasumman alaskirjaus

0

0

0

-500

0

-500

Henkilösidonnaiset
vastuut

0

0

0

-1 088

0

-1 088

Luovutus opetus- ja
kulttuuriministeriölle

0

0

-582 563

0

0

-582 563

Luovutus sosiaali- ja
terveysministeriölle

0

0

0

-423 527

0

-423 527

Luovutus maa- ja metsätalousministeriölle

0

0

0

-395

0

-395

0

0

0

1 021 292

1 021 292

151 258

346

-6 647

1 021 292

1 166 848

Tilikauden voitto
Oma pääoma 31.12.2017

600
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TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 2018
YRITYKSEN PERUSTIEDOT
Veikkaus Oy on suomalainen rahapeliyhtiö, jonka
kotipaikka on Helsinki. Yhtiö aloitti toimintansa 2017
vuoden alussa, kun kolmen aiemman rahapeliyhteisön rahapelitoiminnot yhdistettiin. Veikkaus on
valtion täysin omistama osakeyhtiö ja omistajaohjauksesta vastaa Valtioneuvoston kanslia. Yhtiöön
sovelletaan osakeyhtiötä koskevia säännöksiä sekä
valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta
annettua lakia. Toimintaa säätelee lisäksi arpajaislaki, jonka mukaan Veikkaus Oy:llä on yksinoikeus
rahapelien toimeenpanemiseen Suomessa. Veikkaus tarjoaa suomalaisille viihdyttäviä ja jännittäviä
pelejä turvallisesti ja luotettavasti. Yhtiön tavoitteena on turvata kilpailukykyä ja pitää Veikkauksen digitaalisten pelien markkina-asemaa vahvana
kehittämällä asiakkailleen aina uutta. Veikkaus tarjoaa pelejä vastuullisesti ja ennaltaehkäisee peliongelmia ja niin, että pelituotot saadaan ohjattua
avustusten kautta suomalaisten hyväksi. Yhtiön
tehtävänä on harjoittaa rahapelitoimintaa siten, että
rahapeleihin osallistuvien oikeusturva taataan, väärinkäytökset ja rikokset pyritään estämään sekä
pelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja
terveydellisiä haittoja ehkäistään ja vähennetään.

Yhtiöjärjestyksensä mukaisesti Veikkauksen toimialana on harjoittaa arpajaislain mukaisia urheiluja hevoskilpailuja sekä muiden kilpailujen tuloksiin
tai arpomiseen perustuvaa veikkaustoimintaa, vedonlyöntiä, raha-arpajaistoimintaa sekä peliautomaatti- ja kasinopelitoimintaa ja näistä aiheutuvaa
muuta toimintaa. Sisäministeriön asetuksella säädetään rahapelien pelisäännöistä. Pelisääntöjen
tulee sisältää voitonjakoa ja pelipanosten palauttamista koskevat määräykset sekä peliautomaattien, erityisautomaattien ja kasinopelien suurimpia
sallittuja pelipanoksia ja pelivoittoja koskevat määräykset. Raha-arpajaisten sekä veikkaus-, vedonlyönti- ja toto-pelien sääntöjen tulee lisäksi sisältää
arvontaa koskevat määräykset.
Yhtiöllä on hallintoneuvosto. Hallintoneuvoston tehtävänä on seurata ja valvoa, että yhtiö harjoittaa
rahapelitoimintaa, sekä tukea yhtiön ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä. Yhtiön pelitoimintaa
valvoo sisäministeriön alaisuudessa toimiva Poliisihallitus.

LAATIMISPERUSTEET
Veikkaus Oy:n tilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa käyttöön hyväksyttyjen, 31.12.2018 voimassa
olleiden kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) ja
niitä koskevien tulkintojen (IFRIC) mukaisesti. Tilinpäätös täyttää myös Suomen kirjanpitolain säännökset (Finnish Accounting Standards FAS) ja muut
Suomessa voimassa olevat tilinpäätöksen laadintaa koskevat säännökset ja määräykset.
Veikkaus on ottanut käyttöön seuraavat uudet standardit tilikaudella:
IFRS 9 Rahoitusinstrumentit on korvannut aiemman
IAS 39 -standardin. Uuteen standardiin sisältyy uudistettu ohjeistus rahoitusinstrumenttien kirjaamisesta ja arvostamisesta. Tämä kattaa myös uuden,
odotettuja luottotappioita koskevan kirjanpitokäsittelyn mallin, jota sovelletaan rahoitusvaroista kirjattavien arvonalentumisten määrittämiseen. Standardin yleistä suojauslaskentaa koskevat säännökset
on myös uudistettu. IAS 39:n säännökset rahoitu-

sinstrumenttien taseeseen kirjaamisesta ja taseesta pois kirjaamisesta on säilytetty. Standardilla ei
ole ollut merkittävää vaikutusta Veikkauksen rahoitusvarojen luokitteluun tai arvonalentumisen kirjauskäytäntöihin. Yhtiö ei sovella suojauslaskentaa.
IFRS 9:n siirtymäsääntöjen mukaisesti vertailulukuja ei ole oikaistu.
IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista on korvannut aiemmat IAS 18 - ja IAS 11 -standardit ja
niihin liittyvät tulkinnat. IFRS 15 sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen myyntituottojen kirjaamisesta:
mihin määrään ja milloin myyntituotot kirjataan. Tuloutus tapahtuu, kun (tai sitä mukaa kun) asiakas
saa määräysvallan luvattuun tavaraan tai palveluun
siinä määrässä, johon yritys odottaa olevansa oikeutettu kyseisistä tuotteista tai palveluista. Lisäksi
IFRS 15 sisältää kattavat liitetietovaatimukset yhtiön asiakassopimuksista, sopimusten suoritevelvoitteista ja merkittävistä arvioista. Veikkauksen
aiemmin soveltama riskien ja hyötyjen siirtymiseen
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perustuva tuloutusmalli vastaa myös IFRS 15:n
mukaista määräysvallan siirtymistä. Yhtiöllä ei ole
tunnistettu asiakassopimuksia, joissa standardin
käyttöönotto vaikuttaisi merkittävästi liikevaihtoon
ja liikevoittoon. IFRS 15:n käyttöönotolla ei ole ol-

lut vaikutusta tilinpäätöstapahtumiin tai -arvoihin.
Veikkaus on ottanut standardin käyttöön takautuvasti vertailukauden alusta alkaen.

ARVIONVARAISET ERÄT
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää
johdon tulevaisuutta koskevien arvioiden ja oletusten käyttämistä ja harkintaan perustuvien ratkaisujen tekemistä, jotka vaikuttavat varojen ja velkojen
määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin
sekä tuottojen ja kulujen määrään. Vaikka arviot
ja oletukset perustuvat johdon tämän hetkiseen
parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.
Veikkauksen tilinpäätöksessä merkittävimmät arviot liittyvät aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden poistoaikoihin
ja poistomenetelmiin sekä vakuutusmatemaattisiin
laskelmiin eläkevelvoitteen ja palveluvuosipalkkion
laskemisessa käytettäviin olettamuksiin ja nykyarvoon. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista.

Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa.
Tilinpäätöstiedot esitetään euroissa ja ne perustuvat liiketapahtumien alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei laadintaperiaatteissa ole erikseen toisin
mainittu. Tilinpäätöksessä esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista arvoista, joten yksittäisten esitettyjen lukujen yhteenlaskettu summa voi poiketa esitetystä summaluvusta.
Tilinpäätös on laadittu 12 kuukauden ajalta tilikaudelta 1.1.–31.12.2018. Veikkaus Oy:n hallitus on 12.
helmikuuta 2019 hyväksynyt tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan varsinaisella yhtiökokouksella on oikeus hyväksyä,
hylätä tai muuttaa tilinpäätöstä sen julkaisemisen
jälkeen.

ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISET ERÄT
Yhtiön toimintavaluutta on euro. Ulkomaanrahan
määräiset liiketapahtumat kirjataan toimintavaluutan määräisiksi käyttäen tapahtumapäivän kurssia.
Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat saamiset ja velat on arvostettu tilinpäätöskursseihin. Ulkomaanrahan määräisistä liiketapahtumista sekä saamis-

ten ja velkojen muuntamisesta syntyneet kurssierot
merkitään tulosvaikutteisesti. Liiketoiminnan kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolelle. Rahoituksen kurssivoitot ja -tappiot kirjataan rahoituksen tuottoihin ja kuluihin.

TUTKIMUS- JA KEHITYSMENOT
Tutkimusmenot kirjataan sen tilikauden kuluksi,
jonka aikana ne syntyvät. Uusien tuotteiden, tarjoamien ja prosessien kehitystoimintaan liittyvät
kulut aktivoidaan, silloin kun on todennäköistä,
että kehittämisestä syntyvä aineeton hyödyke tulevaisuudessa tuottaa taloudellista hyötyä ja täyttää
kirjaamiskriteerit. Lisäksi kehittämisestä aiheutuvi-

en menojen on oltava luotettavasti määritettävissä.
Aktivoidut kehittämismenot arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja arvonalentumislla vähennettynä.
Poistojen kirjaaminen aloitetaan, kun omaisuuserä
on valmis käytettäväksi.
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PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet esitetään
alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja arvonalentumistappioilla. Myöhemmin hyödykkeeseen kohdistuvat menot aktivoidaan vain silloin, kun ne lisäävät hyödykkeeseen
liittyvää vastaista taloudellista hyötyä. Aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä tehdään poistosuunnitelman mukaiset poistot, jotka perustuvat
arvioituun taloudelliseen käyttöikään. Muut kulut,
kuten normaalit huolto- ja korjaustoimenpiteet kirjataan kuluiksi niiden syntymishetkellä.

Maa-alueista, kiinteistöistä, asunto-osakkeista ja
taide-esineistä ei tehdä poistoja.
Aineellisten hyödykkeiden luovutuksista syntyvät
voitot tai tappiot kirjataan laajaan tuloslaskelmaan
liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin. Aineellisten hyödykkeiden poistomenetelmät, taloudelliset vaikutusajat ja jäännösarvot tarkistetaan tilikauden lopussa.

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoajat (vuosia):
•
•
•
•
•
•

rakennukset ja rakennelmat 25
huoneistojen perusparannukset 5
kiinteistöjen koneet, laitteet ja kalusto 5
Pelikalusto 5-10
muut koneet ja laitteet 4
ict-laitteet 4

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

AINEELLISTEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN ARVONALENTUMISET
Omaisuuserien tasearvoa arvioidaan mahdollisten
arvonalentumisviitteiden selvittämiseksi tilinpäätöshetkellä ja aina kun on viitteitä siitä, että jokin
omaisuuserän arvo on alentunut. Mahdollisten arvonalentumisen määrittämiseksi ja tarvittaessa
suoritetaan arvonalentumistestaus, jonka tuloksena voi olla arvonalentumistappion kirjaaminen.

Aiemmin tuloslaskelmaan kirjattu arvonalennus perutetaan, mikäli kerrytettävissä olevan tulon määrittämisessä käytettävät arviot muuttuvat olennaisesti. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta
enempää kuin mikä omaisuuserän kirjanpitoarvo
olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista.

VUOKRASOPIMUKSET
Vuokrasopimukset, joissa olennaiset omistukselle
ominaiset riskit ja edut eivät siirry vuokralle ottajalle, luokitellaan muuksi vuokrasopimuksiksi. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat
leasing- ja vuokra maksut, jossa Veikkaus toimii
vuokralle ottajana kirjataan vuokrakuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Vuokrasopimusten jäljellä olevat vastuut on esitetty liitteessä 19.

Muut vuokrasopimukset, joissa Veikkaus toimii
vuokralle antajana luokitellaan operatiivisiksi sopimuksiksi ja vuokratuotto kirjataan tuloslaskelmaan
tasaerinä vuokra-ajan kuluessa.
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VAIHTO-OMAISUUS
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai
nettorealisointiarvoon sen mukaan, kumpi näistä on
alempi. Hankintameno määritetään pääosin painotettua keskihankintahintaa käyttäen. Vaihto-omaisuuden arvossa huomioidaan epäkuranttiuudesta
johtuva arvonalentuminen.

MAHDOLLISUUKSIA

PITKÄAIKAISET VARAT JA VUOKRAENNAKOT
Pitkäaikaiset saamiset sisältää Casino Helsingin
liiketiloista ennakkoon maksetun vuokran, joka kirjataan kuluksi tuloslaskelman tasaerinä 20 vuoden
vuokra-ajan kuluessa.

ETUASIAKASOHJELMA
Käytössä oleva etuasiakasohjelma on asiakkaiden
rekisteröitymistä varten. Hajasijoitettujen peliautomaattien pakollinen tunnistautuminen on määrä tulla voimaan hallituksen arpajaislain uudistamisesta
eduskunnalle antaman lakiesityksen mukaisesti
1.1.2022. Tunnistautuvan pelaamisen osuuden li-

sääminen on yksi yhtiön keskeisistä strategisista
tavoitteista. Tunnistautumisen kautta pystymme
tarjoamaan asiakkaalle entistä paremman, palvelevan asiakaskokemuksen sekä monipuoliset pelaamisen hallinnan työkalut.

RAHOITUSVARAT JA RAHOITUSVELAT
Rahoitusvarat
Rahoitusvarat on luokiteltu IFRS 9 -standardin
mukaisesti seuraaviin ryhmiin: jaksotettu hankintameno, ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat. Luokittelu tapahtuu liiketoimintamallin
tavoitteen sekä sijoitusten sopimusperusteisten rahavirtojen perusteella tai soveltamalla käyvän arvon
vaihtoehtoa alkuperäisen hankinnan yhteydessä.
Transaktiomenot sisällytetään rahoitusvarojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon, kun kyseessä on erä,
jota ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Kaikki rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan
kaupantekopäivänä.
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat
rahoitusvarat
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat -ryhmään luokitellaan myyntisaamiset ja
muut saamiset sekä yli kolmen kuukauden pankkitalletukset. Ryhmään luokitellut varat arvostetaan
jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron
menetelmää käyttäen. Myyntisaamisiin kirjataan

asiamiesten myynnit, palkkiot ja asiamiesten asiakkaille maksamien voittojen erotus sekä peliautomaattien rahastuksien ja sijoituspaikkamaksujen
välinen erotus. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja
muiden saamisten kirjanpitoarvon oletetaan olevan
sama kuin käypä arvo.
Yhtiö kirjaa odotettavissa olevia luottotappioita
koskevan vähennyserän rahoitusvaroihin kuuluvasta omaisuuserästä, joka on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon. Myyntisaamisten osalta
odotettavissa olevien luottotappioiden arvioimiseen
käytetään IFRS 9:n mukaista ns. yksinkertaistettua
menettelyä, jossa luottotappiot kirjataan määrään,
joka vastaa koko voimassa oloajalta odotettavissa
olevia luottotappioita. Kirjattavat luottotappiot perustuvat historialliseen informaatioon saamisten
laiminlyönneistä.
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat -ryhmään luokitellaan sellaiset rahoitusva-
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roihin kuuluvat erät, jotka on hankittu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäväksi tai jotka luokitellaan
alkuperäisen kirjaamisen tapahtuessa käypään
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat on
hankittu pääasiallisesti voiton saamiseksi lyhyellä
tai pitkällä aikavälillä ja ne esitetään joko pitkä- tai
lyhytaikaisissa rahoitusvaroissa.
Ryhmään sisältyvät Veikkauksen sijoitukset pörssiosakkeisiin sekä noteeraamattomiin osakkeisiin ja
osuuksiin. Käyvän arvon muutoksista ja myynneistä aiheutuvat voitot ja tappiot sekä arvonalentumistappiot sisältyvät rahoitustuottoihin ja -kuluihin.
Rahavarat koostuvat käteisvaroista, vaadittaessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista sekä
muista rahavaroista. Muut rahavarat koostuvat lyhytaikaisista, erittäin likvideistä sijoituksista, joiden
arvo vaihtelee vain vähäisessä määrin. Muihin rahavaroihin luettavien erien juoksuaika on hankinta-ajankohtana enintään kolme kuukautta.

Rahoitusvelat
Yhtiön rahoitusvelat luokitellaan jaksotettuun hankintamenoon kirjattaviin rahoitusvelkoihin.
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon käypään
arvoon. Transaktiokulut sisällytetään rahoitusvelkojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Myöhemmin rahoitusvelat arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Jaksotettuun
hankintamenoon arvostettavat erät voivat sisältää
pitkä- ja lyhytaikaisia velkoja, ostovelkoja ja muita
velkoja. Rahoitusvelka tai sen osa kirjataan pois taseesta vasta silloin kun velka on lakannut olemasta, kun sopimuksessa yksilöity velvoite on täytetty
tai kumottu tai sen voimassaolo lakannut.

OSAKEPÄÄOMA JA VOITONJAKO
Yhtiön toimintaa säätele arpajaislaki, jossa myös
määritellään tuottojen tilittämisestä ja käyttötarkoituksista sekä tuottojen käytön valvonnasta. Yhtiö
ei saa jakaa osakkeenomistajilleen osinkoa voitostaan eikä vapaasta omasta pääomastaan eikä toimihenkilöilleen vastikkeetonta etua voitostaan eikä
ylijäämästään. Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti yhtiö tilittää ennakkoa edunsaajaministeriöille
arpajaislaissa säädettyjen jako-osuuksien mukaisesti. Valtion talousarvioon otetaan vuosittain määrärahat, säädettyjen käyttötarkoitusten mukaisessa
suhteessa, joiden arvioidaan vastaavan tilikauden
tuottoa ja uudelleen jaettaviksi palautuvia varoja.

Yhtiön edunsaajaministeriöille Maa- ja metsätalousministeriölle, Opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä Sosiaali- ja terveysministeriölle tilitetään
ennakkotuottona arvioitu osuus tilikauden voitosta
vähintään neljännesvuosittain. Kuukauden kuluessa
tilinpäätöksen vahvistamisesta tilitetään tilikauden
voitto, josta on vähennetty aiemmin tilitetty ennakkotuotto. Ennakkomaksut esitetään taseen lyhytaikaisissa varoissa. Tilikauden tulos kirjataan omasta
pääomasta yhtiökokouksen päätöksen perusteella.

ELÄKKEET JA MUUT PITKÄAIKAISET TYÖSUHDE-ETUUDET
Eläkejärjestelyt
IFRS:n mukaisesti eläkejärjestelyt jaetaan maksupohjaisiin ja etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin.
Maksupohjaisiksi järjestelyiksi katsotaan sellaiset
järjestelyt, joissa Veikkaus suorittaa kiinteitä maksuja eläkeyhtiölle, eikä sillä ole velvoitetta suorittaa
lisämaksuja, vaikka rahastolla ei olisikaan riittävästi varoja eläkkeiden maksuun. Maksupohjaisiin
eläkejärjestelyihin suoritetut maksut kirjataan laajaan tuloslaskelmaan eläkekuluksi. Tällaisiksi maksuiksi katsotaan maksut TyEL-järjestelmään.

Muut eläkejärjestelyt ovat etuuspohjaisia eläkejärjestelyitä. Niiden osalta kirjataan taseeseen tiettyjen olettamusten perusteella laskettu velka, joka
kuvastaa järjestelyn perusteella tulevaisuudessa
maksettavaksi tulevien eläkkeiden määrää. Tulosvaikutteisesti kirjattava eläkekulu kuvastaa mm.
henkilöstön tilikaudella suorittaman työn johdosta
aiheutuvaa velan lisäystä.
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Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä kirjattavat erät
saadaan vakuutusmatemaattisista laskelmista.
Laskelmia laadittaessa käytetään olettamuksia,
jotka koskevat esimerkiksi eläkejärjestelyn piirissä
olevien henkilöiden työsuhteiden päättymistä ennen
eläkeikää, tulevaa palkkatasoa sekä laskelmissa
käytettävää diskonttokorkoa. Kauden työsuoritukseen perustuva meno ja etuuspohjaisen järjestelyn
nettovelan nettokorko kirjataan tulosvaikutteisesti
ja esitetään työsuhde-etuuksissa aiheutuvissa kuluissa. Etuuspohjaisen nettovelan (tai –omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä aiheutuvat erät
kirjataan muihin laajan tuloksen eriin.

Pitkäaikaiset työsuhde-etuudet
Palvelusvuosilisien maksuvelvoite on laskettu
henkilöstön työhöntulovuosien perusteella, diskonttaamalla kunkin vuoden lopussa realisoituva
maksuvelvoite nykyhetkeen. Pitkäaikaiseen työsuhde-etuuteen perustuva velka sisältyy taseen muihin
pitkäaikaisiin velkoihin.

MUUT LYHYTAIKAISET VELAT - VOITTORAHASTO
Voittorahasto ei ole varsinainen rahasto, vaan yhtiön velka pelaajille. Voittorahastoon siirretään
välittömästi voitonjaon yhteydessä voittojen pyöristyksestä kertyneet sentit sekä veikkauspelien
voitonjaossa jakamatta jäävä rahapeliasetuksen
mukaisten voittojen osuus. Vuoden lunastusajan
jälkeen rahastoon siirretään eri pelien voitonjaosta
tai henkilökohtaisen arvonnan pelien pelaamisesta
lunastamatta jääneet voitot. Rahastossa olevia varoja käytetään eri pelien ylimääräisiin voitonjakoihin sekä rahapeliasetuksen mukaisiin pelivoittojen
oikaisuihin ja tasauksiin. Yhtiöllä on velvoite jakaa
koko rahapeliasetuksen mukaisten voittojen määrä
pelaajille.

Monikansallisissa yhteisten voittoluokkien veikkauspeleissä voittosummien pyöristykset sekä maksamatta jääneet varat siirretään pelin monikansalliseen voittorahastoon. Jollei voittoja ole peritty
arpajaislaissa säädetyn ajan kuluessa, yhtiön on
siirrettävä yksittäiset vähintään kymmenen miljoonan euron suuruiset perimättä jääneet voitot pelin
monikansalliseen voittorahastoon ja muut perimättä jääneet voitot maksamattomiin pelitoiminnan varoihin. Näitä varoja käytetään yhtiön rahapeleissä
yhtiön määräämällä tavalla.

LIIKEVAIHTO
Veikkaus- ja vedonlyöntipelien myynti tuloutetaan
pelin arvonta-ajankohdan mukaan. Arvonta on joko
viikoittain tai päivittäin.
Peliautomaattien ja kasinopelien tuotoista on vähennetty maksetut voitot ennen liikevaihdon esittämistä. Peliautomaattien kassoissa oleva rahastamaton tuotto 31.12. sekä voitonmaksukoneistossa
oleva pelipääoma 31.12. on tuloutettu ja kirjattu taseeseen rahavaroihin. Näihin eriin kohdistuva arpajaisvero ja myyntipalkkio on kirjattu velaksi.

tumia. Yhtiö tarjoaa myös ulkomaisille pelaajille pelikohteeksi Suomessa järjestettäviä ravitapahtumia
pelaajien kotimaissa toimivien pelioperaattoreiden
välittäminä. Liikevaihtoon kirjataan Suomessa pelattujen suomalaisten ja ulkomaisten toto-pelien
myyntituotto pelituloksen vahvistamisen ajankohdan mukaan. Ulkomailta Suomeen pelattujen toto-pelien osalta liikevaihtoon kohdistuvat ulkomaisten pelioperaattoreiden Veikkaukselle maksamat
pelikohdekorvaukset kirjataan pelikohdekorvauksiin.

Yhtiön järjestämissä toto-peleissä on pelikohteena
sekä suomalaisia että kansainvälisiä hevostapah-
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LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT JA KULUT
Liiketoiminnan muina tuottoina esitetään asiamiehillä olevien rahanvaihtajien vuokratuotot, Casino
Helsingin tapahtumamaksut, vahingonkorvaukset, omaisuuden myyntivoitot ja muut kuin yhtiön
varsinaiseen liiketoimintaan liittyvät tuotot, kuten

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

VOITOT
Laajaan tuloslaskelmaan on kirjattu liikevaihtoon
kohdistuvat pelien sääntöjen mukaiset voitot. Henkilökohtaiseen arvontaan perustuvien pelien voitot
on vähennetty suoraan liikevaihdosta. Edellisenä
vuonna lunastamatta jääneet voitot ja voittojen

pyöristämisestä syntyneet varat tulee rahapeliasetuksen mukaan siirtää maksettavaksi voittoina
eri pelien myöhemmillä pelikierroksilla viimeistään
seuraavan kalenterivuoden aikana.

MATERIAALIT JA PALVELUT
Myyntipalkkiot muodostuvat kumppaneille pelien myynnin perusteella maksettavista palkkioista
sekä peliautomaattien sijoituspaikkamaksuista.
Palkkioprosentti vaihtelee peleittäin.
Materiaalit ja tarvikkeet sisältävät yhtiön pelikaluston ylläpitoon ja huoltoon liittyvät varaosa- ja työkalukustannukset.
Valvonta- ja viranomaismaksut sisältävät pelien
valvontakulut, pelien tuotekehitykseen liittyvien valvontajärjestelmien kulut, peliriippuvuuden seuranta- ja tutkimuskulut sekä Peluurin (peliongelmaisten palveleva puhelin) kulut. Lisäksi tähän ryhmään
kirjataan yhtiön osuus Sosiaali- ja terveysministeriöön siirtyneen avustusosaston kuluista.

Arvonta- ja tulosinformaatiokulut sisältävät pelien
tv-yhteistyösopimus- ja muita tulosten julkaisemiseen liittyviä kuluja.
Pelikohdeyhteistyöhön sisältyvät pelien kohdetietojen käytettävyydestä aiheutuneet kulut. Kustannukset ovat sopimussidonnaisia tai muodostuvat joko
pelien kierroskohtaisen tai vuotuisen liikevaihdon
mukaan. Toto-pelien ulkomaisten pelioperaattoreiden veloittamat ja maksamat kustannukset sisältyvät tähän ryhmään.
Tuotemainonnan kulut sisältävät tuotteisiin liittyvät
tuotemainonnan mediatilaostot sekä tuotanto- ja
suunnittelukulut.

Arpojen painatuskustannukset, pelikupongit, kuittirullat ja veikkauskorttiin liittyvät kulut kirjataan kuluksi hankintahetkellä.

LIIKEVOITTO
Liikevoitto tai -tappio muodostuu liikevaihdosta ja
muista liiketoiminnan tuotoista, joista vähennetään
maksetut voitot ja arpajaisvero sekä materiaalien
ja palvelujen kulut, työsuhde-etuuksista aiheutuvat
kulut, palvelujen ostot ja liiketoiminnan muut kulut
sekä poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot.
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VEROT
Arpajaisvero on 12 % summasta, joka määräytyy
kalenterikuukaudelle kirjanpidossa kohdistuvista pelien ja arpojen myynneistä saaduista tuloista
vähennettynä niiden perusteella kuluksi kirjatuista
voitoista. Saatuun erotukseen lisätään/vähennetään kalenterikuukauden aikana voittorahastoon/
voittorahastosta kirjattujen varojen määrä.

Tuloverolain 21 §:n mukaan Veikkaus on tuloverovelvollinen vain muusta kuin arpajaisverolaissa tarkoitetun toiminnan tulosta. Tuloveroa maksamme
kumppaneiden käytössä olevien rahanvaihtajien
vuokratuotoista sekä henkilökunnalta veloitetuista
lomapaikkojen käyttökorvauksista. Veikkaus Oy:n
tilinpäätös ei sisällä muuta tuloveron alaista tuloa.

Arvonlisäverolain 59 §:n mukaan Veikkaus ei ole
arvonlisäverovelvollinen. Yhtiön kuluihin ja investointeihin sisältyy voimassa oleva arvonlisävero.

UUDEN JA UUDISTETUN IFRS-NORMISTON SOVELTAMINEN
International Accounting Standards Board on julkistanut IFRS 16 Vuokrasopimukset-standardin. Standardi on hyväksytty EU:ssa sovellettavaksi. Yhtiö
ottaa käyttöön standardin sen voimaantulopäivästä
lähtien.
IFRS 16 Vuokrasopimukset (sovellettava 1.1.2019 tai
sen jälkeen alkavilla tilikausilla).
IFRS 16 -standardi muuttaa vuokrasopimusten kirjanpitokäsittelyä edellyttämällä vuokralle ottajilta
myös operatiivisten vuokrasopimusten merkitsemistä taseeseen vuokranmaksuvelvoitteena sekä
siihen liittyvänä käyttöoikeusomaisuuseränä, mikäli
asiakkaalla on määräysvalta vuokraamansa hyödykkeen käyttöön sopimuksen voimassaoloajan
ja sopimus on peruuttamaton. Vuokrakulun sijasta käyttöoikeusomaisuuserästä kirjataan poistot
ja vuokravelkaan liittyvät korot kirjataan kuluksi
tuloslaskelmaan vuokrasopimusten voimassaoloaikana. Standardi sisältää helpotukset, jonka mukaan lyhytaikaisia enintään 12 kuukautta kestäviä
sopimuksia tai arvoltaan vähäisiä enintään 5000
USD arvoisia omaisuuseriä ei tarvitse merkitä taseeseen.

Sovellettaessa IFRS 16 -standardia tuloslaskelman
liiketoiminnan muihin kuluihin kirjattujen vuokrien
sijaan tulevat poistot ja korot rahoituskuluissa.
Standardi vaikuttaa lähinnä operatiivisten vuokrasopimusten kirjaamiseen kasvattaen tasetta ja johtaen joihinkin muutoksiin tunnusluvuissa. Huomattavin vaikutus on, että Veikkaus kirjaa taseeseen
uusia varoja ja velkoja, jotka ovat pääosin liike- ja
toimitilavuokriin liittyviä kustannuksia. Yhtiön ei peruutettavissa olevat operatiiviset vuokrasitoumukset ovat tilinpäätöshetkellä noin 31 milj. euroa, ks.
liite 19
Vuokralle antajan näkökulmasta raportointi säilyy
samankaltaisena kuin nykyisin voimassaolevan
standardin mukaan, vuokrasopimukset jaetaan
edelleen rahoitusleasingsopimuksiin ja muihin
vuokrasopimuksiin. Vuokralle antajien kirjanpitokäsittely tulee säilymään suurelta osin nykyisen IAS
17:n mukaisena. IFRS 16 ei tältä osin vaikuta yhtiön
lukuihin.
Yhtiön arvion mukaan muilla julkaistuilla standardimuutoksilla tai tulkinnoilla ei tule olemaan vaikutusta yhtiön tilinpäätökseen.
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1. ERITTELY LIIKEVAIHDOSTA PELEITTÄIN JA PELIRYHMITTÄIN
Tuhat euroa

%-osuus liikevaihdosta

2018

2017

%-osuus
liikevaihdosta

HAAVEILUPELIT
Lotto

340 404

10,8

344 815

10,7

Eurojackpot

300 767

9,5

213 857

6,6

75 513

2,4

85 327

2,6

Vikinglotto
Oheispelit

103 577

3,3

105 659

3,3

Keno

314 480

10,0

338 325

10,5

57 071

1,8

66 868

2,1

1 191 813

37,8

1 154 850

35,7

Muut päivittäiset arvontapelit
HAAVEILUPELIT YHTEENSÄ
JÄNNITYSPELIT
Raaputusarvat

137 373

4,4

138 702

4,3

eArvat ja muut digitaaliset pelit

185 834

5,9

275 930

8,5

Raha-automaatit*

840 257

26,6

821 842

25,4

1 163 465

36,9

1 236 475

38,3

Kiinteäkertoiminen vedonlyönti

359 759

11,4

379 861

11,8

Muuttuvakertoiminen vedonlyönti

106 361

3,4

108 919

3,4

Vakio

68 563

2,2

76 936

2,4

T-pelit

103 563

3,3

101 367

3,1

Muut totopelit

117 389

3,7

130 595

4,0

43 738

1,4

41 855

1,3

HARRASTUSPELIT YHTEENSÄ

799 373

25,3

839 533

26,0

PELIRYHMÄT YHTEENSÄ

3 154 651

100,0

3 230 858

100,0

JÄNNITYSPELIT YHTEENSÄ
HARRASTUSPELIT

Pöytäpelit*

* Henkilökohtaisen arvonnan peliautomaatti- ja pöytäpeleissä liikevaihto raportoidaan maksetuilla voitoilla
vähennettynä.
Oheispelit: Jokeri ja Lomatonni
Muut päivittäiset arvontpelit: Kaikki tai ei mitään ja Synttärit
Muut digitaaliset pelit: eBingo, Matkapeli, Pore, Syke ja Tähdenlento
Kiinteäkertoiminen vedonlyönti: Pitkäveto, Live- veto ja Virtuaalivedot
Muuttuvakertominen vedonlyönti: Tulos,- Moni- ja Voittajaveto
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2. TULOSKEHITYS VUOSINA 2017-2018
Tuhat euroa

2018

2017

Liikevaihto

3 154 651

3 230 858

Pelikate

1 758 956

1 777 757

55,8 %

55,0 %

1 014 504

1 021 285

32,2 %

31,6 %

1 014 208

1 021 292

32,1 %

31,6 %

1 014 208

1 021 292

32,1 %

31,6 %

Liikevaihdosta %
Liikevoitto
Liikevaihdosta %
Tulos ennen tp-siirtoja
Liikevaihdosta %
Tulos
Liikevaihdosta %

LIIKEVAIHTO
LIIKEVAIHTO

TULOS
TULOS

M€
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

M€
1 200
828

846

739

793

782

778

806

814

2018

1 000

262

269

600

247

259

400

249

242

256

251

800

200
0

2017
Q1

Q2

Q3

2018

2017
Q1

Q4

Q2

PELIRYHMIEN
LIIKEVAIHTO
KVARTAALEITTAIN
PELIRYHMIEN LIIKEVAIHTO
KVARTAALEITTAIN
M€
1 400
1 200
1 000
800

306

290

316

275

286

281

307

287

278

333

308

207

223

183

199

196

197

214

221

2018

2017

600
400
200

294

304

291

288

302

2018

2017

2018

2017

0
Haaveilupelit

Jännityspelit
Q1

Q2
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Q3

Harrastuspelit
Q4

Q3

Q4

3. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
Tuhat euroa

2018

Vuokratuotot tiloista ja rahanvaihtolaitteista

2017

2 132

2 306

386

402

141

175

Käyttöomaisuuden myyntivoitot

534

486

Casinon tapahtumatuotot

235

252

Maksu-tv palvelujen tuotot

221

211

Muut tuotot

164

124

YHTEENSÄ

3 812

3 957

Palvelutuotot
Vahingon- ja vakuutuskorvaukset

4. POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Tuhat euroa

2018

Rakennukset ja rakennelmat

2017

6 147

6 042

Koneet ja kalusto

31 935

30 636

Aineettomat hyödykkeet

11 092

10 383

787

553

49 961

47 614

Romutustappio käyttöomaisuudesta
YHTEENSÄ

Käyttöomaisuushyödykkeistä tehdään tasapoistot taloudellisen vaikutusajan mukaisesti.
Maa-alueista, kiinteistöistä, asunto-osakkeista ja taide-esineistä ei tehdä poistoja.
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5. PALVELUIDEN OSTOT
Tuhat euroa

2018

2017

Palvelujen ostot, ICT-palvelut

56 311

60 522

Palvelujen ostot, muut

25 304

19 053

PALVELUIDEN OSTOT

81 615

79 575

Tilintarkastus

36

52

Muut palvelut

279

126

YHTEENSÄ

314

178

Palvelujen ostoihin sisältyvät tilintarkastajan palkkiot

6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
Tuhat euroa

2018

2017

23 879

26 980

Muut vapaaehtoiset henkilöstökulut

4 475

4 229

Matkakulut

3 181

2 888

999

823

Autokulut

1 035

1 283

Rahdit ja kuljetukset

3 353

4 028

Muu mainonta ja markkinointi

Edustus- ja neuvottelukulut

Koneet ja laitteet
Kiinteistökulut
Pankki- ja rahankäsittelykulut
Jäsenmaksut

4 106

7 903

23 012

23 208

9 212

8 929

470

472

Muut kulut

12 066

4 167

YHTEENSÄ

85 786

84 909

2018

2017

20 395

18 174

2 932

3 104

23 327

21 278

7. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT
Tuhat euroa
Tutkimus-ja kehittämiskulut
Tutkimus-ja kehittämisinvestoinnit
YHTEENSÄ
   
Tutkimus- ja kehittämiskulut sisältyvät pääosin henkilöstökuluihin sekä palveluostoihin.
Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit liittyvät uusiin tuotteisiin ja sisältyvät pääosin aineettomiin hyödykkeisiin.
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8. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Tuhat euroa

2018

Osinkotuotot myytävissä olevista sijoituksista

2017

64

59

Korkotuotot talletus- ja pankkitileiltä

43

36

Muut rahoitustuotot

29

40

RAHOITUSTUOTOT

136

135

Korkokulut

518

43

RAHOITUSKULUT

518

43

-382

93

YHTEENSÄ

9. AINEELLISET HYÖDYKKEET JA POISTOT
Tuhat euroa
Hankintameno 1.1.2018

Maa- ja
vesialueet
3 943

Rakennukset ja
rakennelmat**
130 754

Koneet ja
kalusto

Keskeneräiset
hankinnat

262 243

27

Yhteensä
396 967

Lisäykset

0

2 643

34 181

48

36 872

Vähennykset

0

-4 348

-24 970

-1

-29 318

Siirrot erien välillä

0

14

11

-26

0

Hankintameno 31.12.2018

3 943

129 065

271 465

48

404 521

Kertyneet poistot 1.1.2018

0

-66 823

-167 772

0

-234 595

Tilikauden poisto

0

-6 147

-31 935

0

-38 038

Vähennysten kertyneet poistot

0

2 809

24 523

0

27 332

Kertyneet poistot 31.12.2018

0

-70 161

-175 184

0

-245 346

KIRJANPITOARVO 31.12.2018

3 943

58 903

96 281

48

159 175

Tuhat euroa
Hankintameno 1.1.2017*

Maa- ja
vesialueet

Rakennukset ja
rakennelmat**

Koneet ja
kalusto

Keskeneräiset
hankinnat

Yhteensä

3 943

126 910

247 154

5 959

383 967

Lisäykset

0

4 447

31 981

41

36 470

Vähennykset

0

-653

-16 956

-14

-17 624

Siirrot erien välillä

0

50

64

-5 959

-5 846

Hankintameno 31.12.2017

3 943

130 754

262 243

27

396 967

Kertyneet poistot 1.1.2017

0

-61 105

-153 190

0

-214 295

Tilikauden poisto

0

-6 042

-30 636

0

-36 677

Vähennysten
kertyneet poistot

0

324

16 053

0

16 377

Kertyneet poistot 31.12.2017

0

-66 823

-167 772

0

-234 595

KIRJANPITOARVO 31.12.2017

3 943

63 931

94 470

27

162 371

*Hankintameno 1.1.2017 muodostuu pääosin peliyhtiöiden yhdistymisessä avaavaan taseeseen siirtyneistä aineellisista
hyödykkeistä.
**Tytäryhtiöosakkeet 1,2 meur siirretty Pitkäaikaisista saamisista Aineellisten hyödykkeiden ryhmään Rakennuksiin.
Vuoden 2017 vertailutiedot oikaistu.
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10. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET JA POISTOT
2018
Tuhat euroa
Hankintameno 1.1.2018
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä

ICT-ohjelmistot ja
aktivoidut kehitysmenot

Keskeneräiset
hankinnat

Yhteensä

138 219

3 501

141 721

1 445

1 853

3 298

22

0

22

3 401

-3 401

0

Hankintameno 31.12.2018

143 043

1 954

144 997

Kertyneet poistot 1.1.2018

106 706

0

106 706

11 092

0

11 092

22

0

22

Kertyneet poistot 31.12.2018

117 776

0

117 776

KIRJANPITOARVO 31.12.2018

25 268

1 954

27 221

Kirjanpitoarvo 1.1.2019

25 268

1 954

27 221

Tilikauden poisto
Vähennysten kertyneet poistot

2017
Tuhat euroa
Hankintameno 1.1.2017*
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä

ICT-ohjelmistot ja
aktivoidut kehitysmenot

Keskeneräiset
hankinnat

Yhteensä

121 278

4 703

125 981

7 475

2 427

9 902

0

8

8

9 466

-3 620

5 846

Hankintameno 31.12.2017

138 219

3 501

141 721

Kertyneet poistot 1.1.2017

96 323

0

96 323

Tilikauden poisto

10 383

0

10 383

Vähennysten kertyneet poistot

0

0

0

Kertyneet poistot 31.12.2017

106 706

0

106 706

KIRJANPITOARVO 31.12.2017

31 513

3 501

35 015

Kirjanpitoarvo 1.1.2018

31 513

3 501

35 015

* Hankintameno 1.1.2017 muodostuu peliyhtiöiden yhdistymisessä avaavaan taseeseen siirtyneistä aineettomista hyödykkeistä.
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11. RAHAVIRTA INVESTOINNEISTA JA KESKENERÄISISTÄ SIJOITUKSISTA
Tuhat euroa
Raha-automaatit

2018

2017

31 860

28 162

Kasinopelit

102

207

Koneet ja laitteet

232

1 716

Kalusteet ja muu kalusto

119

0

Yhtiön autot

1 879

Työvälineet

1 941

0

34 192

19

32 046

ICT-ohjelmat

4 846

16 941

Huoneistojen perusparannukset

2 658

4 497

Osakkeet ja osuudet

127

3 038

Osinkotuotot

-64

-59

0

-3 048

Keskeneräiset investoinnit muutos

-1 525

-7 134

YHTEENSÄ

40 234

46 281

Pitkäaikaisten sijoitusten muutos

12. PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET JA MUUT PITKÄAIKAISET SAAMISET
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
Tuhat euroa

2018

Pörssinoteeraamattomat osakesijoitukset*
Pörssinoteeratut osakesijoitukset
YHTEENSÄ

2017

1 061

934

175

175

1 236

1 109

PITKÄAIKAISET SAAMISET JA ENNAKKOMAKSUT
Tuhat euroa

2018

Vakuustalletus, Eurojackpot

12 185

Maksetut vuokraennakot ja -takuut
YHTEENSÄ

2017
12 185

2 852

3 565

15 037

15 750

   
* Tytäryhtiöosakkeet 1,2 meur siirretty Pitkäaikaisista sijoituksista Aineellisten hyödykkeiden ryhmään Rakennuksiin. Vuoden 2017 vertailutiedot oikaistu vastaavasti.
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13. LYHYTAIKAISET SAAMISET
Tuhat euroa

2018

2017

28 001

22 575

Siirtosaamiset

9 437

17 770

Muut saamiset

5 169

7 437

42 607

47 782

Myyntisaamiset

YHTEENSÄ

Myyntisaamiset ovat asiamiehiltä veloittamattomia pelimaksuja. Veloitusjakso on maanantaista sunnuntaihin
ja edellisen viikon veloitus tapahtuu maksuaineistolla tiistaina, keskiviikkona ja torstaina. Myyntipaikkojen
lukumäärä on 6 575 kpl. Myyntisaamisten luonteesta johtuen ei luottoriskiä ole. Myyntisaamisten tasearvot
tilinpäätöspäivänä oletetaan olevan sama kuin käypä arvo.
SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT
Tuhat euroa

2018

Varainsiirtovero Veikkauksen osakekaupasta

2017

0

9 527

Kassat ja Hopperit jatkuva kirjaus, tilanne 31.12.2018

5 521

5 462

Totopelien voittojen selvittely

1 765

0

Eurojackpot ja Vikinglotto arvontakulut 2018,
edelleen laskutetaan osallistujamailta

527

613

0

468

Kela palautukset

472

446

Lakisääteiset vakuutusmaksusaamiset 2018

962

369

Gtech Engineering Resources 2014-2016

Muut siirtosaamiset

190

YHTEENSÄ

9 437

34

887
17 770

14. RAHAVARAT JA LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET
Tuhat euroa
Käteinen raha ja pankkitilit
Talletukset ja saamiset
YHTEENSÄ

2018

2017

106 690

80 680

19 900

20 036

126 590

100 715

Talletukset ja saamiset ovat talletuksia, joilla on lyhyt erääntymisaika.
RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN PERIAATTEET
Veikkaus altistuu liiketoiminnassaan vähäisessä määrin eräille rahoitusriskeille. Pääasialliset rahoitusriskit
ovat korkoriski ja vastapuoliriski (luottoriski). Näiden rahoitusriskien hallintaan sovelletaan riskienhallintapolitiikkaa, joka on Veikkauksen hallituksen hyväksymä. Rahoitusriskeistä valuuttakurssiriski ja maksuvalmiusriski eivät ole merkittäviä Veikkauksen toiminnan luonteesta johtuen.
KORKORISKI
Lyhyet rahamarkkinasijoitukset altistavat Veikkauksen korkoriskille, joka ei ole kuitenkaan merkittävä. Tulot
ja operatiiviset rahavirrat ovat pääosin riippumattomia markkinakorkojen vaihtelusta. Negatiivisten markkinakorkojen vaikutuksia hallinnoidaan maksuliiketilien likviditeetin aktiivisella hallinnalla.
LUOTTORISKI
Veikkaus noudattaa sijoitustoiminnassaan hallituksen hyväksymää ohjetta, jonka mukaan sijoitukset
tehdään pääoman turvaavalla tavalla ilman valuuttariskiä ja enintään viideksi vuodeksi. Sijoitustoiminnan
periaatteet eivät salli aktiivista osakesijoittamista. Pitkäaikaisissa sijoituksissa esitetyt osakesijoitukset ovat
osa aikaisempien rahapeliyhtiöiden omaisuutta, jotka yhdistymisen myötä siirtyivät Veikkauksen hallintaan.
Myyntisaamisiin liittyvä luottoriski on laajalti hajaantunut eikä siihen näin ollen liity merkittävää luottoriskiä.
Asiamiesten myynti, palkkio, asiakkaille maksetut voitot, peliautomaattien rahastukset sekä sijoituspaikkamaksut netotetaan keskenään. Nettosaaminen veloitetaan tai nettovelka maksetaan Veikkauksen toimesta
suoraveloitus -hyvitys järjestelyn kautta. Hirtoriaan perustuen luottotappioriski on lähes 0 %.

15. OMA PÄÄOMA
Tuhat euroa

Osakepääoma

Osakkeet,
kpl

2018

6 000

600

Hankintapääoma

Osakkeet,
kpl

2017

6 000

600

151 258

151 258

346

346

0

-6 647

Tilikauden tulos

1 014 208

1 021 292

YHTEENSÄ

1 166 412

1 166 848

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
Aikaisempien tilikausien voitto

HANKINTAPÄÄOMA
STM:n luvalla entiseen Raha-automaattiyhdistys ry:n omassa pääomassa oli toimintapääoma, joka on suuruudeltaan FAS:in mukaisesti määriteltynä pysyvien vastaavien poistamattoman hankintamenon sekä tulevia
investointeja varten tehdyn varauksen suuruinen. Sulautumisen yhteydessä toimintapääoma siirtyi Veikkaus
Oy:n omaan pääomaan hankintapääomana.
SIJOITETUN VAPAAN PÄÄOMAN RAHASTO
SVOP-rahastosta säädetään oskaeyhtiölain 8:2§:ssä. SVOP-rahasto on yhtiön vapaata pääomaa,
jota voidaan käyttää varojen jaossa.

35

16. TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUNEET VELVOITTEET 1 (2)
ELÄKEVELVOITTEET
Veikkauksen etuuspohjaiset eläkejärjestelyt ovat osalle henkilöstöä vakuutusyhtiössä järjestettyjä lisäeläkkeitä, jotka mahdollistavat kyseisten henkilöiden varhaisemman eläkkeelle jäämisen ilman eläke-etuuden
pienenemistä. Eläkejärjestelyitä on myönnetty osittain ennen vuotta 1985 työsuhteensa aloittaneille ja Raha-automaattiyhdistykseltä siirtyneiden henkilöiden osalta eläke-etuuden piiriin on päässyt ennen 28.2.1994
työsuhteensa aloittanut henkilö.
Taseessa velvoitteena esitetään vakuutetuille annettu lupaus ja omaisuuseränä esitetään vakuutusyhtiön
vastuulla oleva osuus tästä velvoitteesta. Eläkkeitä ja vapaakirjoja korotetaan eläkeindeksillä, jonka kustannus on yhtiön vastuulla.
Vakuutusjärjestelyssä varojen määrä lasketaan samalla diskonttauskorolla kuin velvoite, jolloin diskonttauskoron muutos ei aiheuta oleellista riskiä. Myöskään eliniän odotteen kasvaminen ei aiheuta merkittävää
riskiä, koska vakuutusyhtiö kantaa suurimman osan eliniän odotteen kasvun vaikutuksesta. Eläkkeiden
korotus sen sijaan on täysin yhtiön vastuulla, jolloin esimerkiksi eläkeindeksin kasvu 0,5 %:lla nostaisi velvoitetta 6,7 % ja vastaavasti sen lasku 0,5 %:lla vähentäisi velvoitetta 6,0 %.
Tuhat euroa

2018

2017

Laajan tuloslaskelman eläkekulu
TULOSLASKELMAN ETUUSPOHJAINEN ELÄKEKULU
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot
Nettokorkokulu
YHTEENSÄ
UUDELLEENMÄÄRITTÄMISESTÄ JOHTUVAT ERÄT

485

244

40

31

525

275

-375

472

TASEESSA ESITETYN ETUUSPOHJAISEN NETTOVELAN TÄSMÄYTYSLASKELMAT
Etuuspohjainen velvoite

15 017

15 197

-12 394

-12 441

ETUUSPOHJAINEN NETTOVELKA TASEESSA 31.12.

2 623

2 756

ETUUSPOHJAINEN NETTOVELKA 1.1.

2 756

2 206

0

1

Varojen käypä arvo

Kirjaukset laajaan tuloslaskelmaan yhteensä , joista uudelleenmäärittämisestä
johtuvia eriä -375 000 eur (2017; 472 000)
Työnantajan suorittamat maksut järjestelyyn
ETUUSPOHJAINEN NETTOVELKA TASEESSA 31.12.

-283

-197

2 473

2 010

15 197

13 888

238

244

TASEESSA ESITETYN ETUUSPOHJAISEN NETTOVELAN MUUTOKSET
ETUUSPOHJAINEN VELVOITE 1.1.
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot
Työsuoritukseen perustuvat uudelleenmäärittämisestä syntyneet menot

477

0

Korkokulut

225

205

UUDELLEENMÄÄRITTELEMISESTÄ JOHTUVAT ERÄT

0

0

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

0

0

-891

660

137

579

-366

-379

15 017

15 197

Voitot (-) / tappiot (+) taloudellisten oletusten muutoksista
Kokemusperäiset voitot (-) / tappiot (+)
Maksetut etuudet
ETUUSPOHJAINEN VELVOITE 31.12.

36

16. TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUNEET VELVOITTEET 2 (2)
Tuhat euroa

2018

2017

JÄRJESTELYYN KUULUVIEN VAROJEN KÄYPIEN ARVOJEN MUUTOKSET
KÄYVÄT ARVOT 1.1.
Korkotuotot
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto (lukuun ottamatta korkokuluun/-tuottoon
sisältyviä eriä)
Uudelleenarvostukset
Työnantajan suorittamat maksut järjestelyyn
Maksetut etuudet
KÄYVÄT ARVOT 31.12.
Määrä, jonka yhtiö odottaa suorittavansa etuuspohjaisiin järjestelyihin seuraavana
vuonna.

12 441

11 682

185

174

-379

767

230

0

283

197

-366

-379

12 394

12 441

300

198

Järjestelyn varat ovat hyväksyttyjä vakuutussopimuksia.
MERKITTÄVÄT VAKUUTUSMATEMAATTISET OLETTAMUKSET
Diskonttauskorko

1,7 %

1,5 %

Palkkojen nousu

2,6 %

2,8 %

Eläkkeiden korotus

1,9 %

2,1 %

15

16

Etuuspohjaisen velvoitteen painotettuun keskiarvoon perustuva duraatio
MUUT PITKÄAIKAISET TYÖSUHDE-ETUUDET: PALVELUSVUOSILISÄ

Veikkaus myöntää henkilöstölle pitkäaikaiseksi työsuhde-etuudeksi luokiteltavan palvelusvuosilisän.
Taseeseen kirjattu velvoite
Tuhat euroa

2018

2017

Tilikauden alussa

1 452

1 500

67

-48

1 519

1 452

Muutos
TILIKAUDEN LOPUSSA
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17. LYHYTAIKAISET VELAT
Tuhat euroa

2018

SAADUT ENNAKOT

2017

6 452

1 457

KESTOPELIENNAKOT

10 710

9 229

OSTOVELAT

18 929

27 104

ASIAKKAIDEN VARAT

39 210

35 999

38 280

39 058

1 612

1 777

55

72

1 803

1 998

41 750

42 905

Siirtyvät maksettavat voitot

17 026

9 298

Muut siirtovelat

53 893

44 550

70 918

53 847

Voittorahasto

9 541

9 808

Eurojackpot rahasto

2 391

2 356

TILITYSVELAT VALTIOLLE
Arpajaisvero
Ennakonpidätysvelka
Sosiaaliturvamaksuvelka
Arvonlisävero
TILITYSVELAT VALTIOLLE YHTEENSÄ
SIIRTOVELAT

SIIRTOVELAT YHTEENSÄ
MUUT LYHYTAIKAISET VELAT

Muut lyhytaikaiset velat
Muut velat
MUUT LYHYTAIKAISET VELAT
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

6

299

33

0

11 970

12 463

199 941

183 006

Asiakasvarat sisältävät lunastamattomia voittoja ja vedonlyöntipelien palautuksia sekä nettipelaajien pelitileillä olevat varat.
Voittorahasto sisältää edellisenä vuonna lunastamatta jääneet voitot, voittojen pyöristämisestä syntyneet
varat sekä hävitettyihin arpoihin sisältyneet lunastamattomat voito, jotka rahapeliasetuksen mukaan tulee
sirtää maksettavaksi voittoina eri pelien myöhemmillä kierroksilla. Vuonna 2018 voittorahastoon kertyi varoja
10,3 milj. euroa ja varoja käytettiin tilikauden aikana eri pelien voittojen maksamiseen 10,5 milj. euroa.
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18. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Veikkauksen lähipiiriin kuuluvat toimitusjohtaja, johtoryhmä, hallitus ja hallintoneuvosto ja muut valtionyhtiöt.
MAKSETUT PALKAT, PALKKIOT JA LUONTAISEDUT
Tuhat euroa

2018

Toimitusjohtaja
Muut johtoryhmän jäsenet*
Hallitus
Hallintoneuvosto
YHTEENSÄ

2017

437

481

1 642

1 904

262

291

74

63

2 415

2 739

*Johtoryhmä vaihtui osittain 1.9.2018. Johtoryhmässä oli tilikauden 2018 alussa 9 ja tilikauden lopussa
toimitusjohtajan lisäksi jäseniä 7.
Palkoissa on ilmoitettu koko vuoden veronalainen ansio tulospalkkioineen.
Henkilöt ovat oikeutettuja vuodelta 2018 ansaittuun tulospalkkioon, jonka suuruus määräytyy tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen ja maksetaan vuonna 2019.
Toimitusjohtajan irtisanomisaika on yhtiön puolelta ja toimitusjohtajan puolelta 6 kuukautta. Toimitusjohtaja on toimitusjohtajasopimuksessa määriteltyjen kriteerien täyttyessä oikeutettu kuuden kuukauden
palkkaa vastaavaan erorahaan. Toimitusjohtajan eläkeikä on työeläkelain mukainen.
Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on yhtiön ja johtajan puolelta 3 kuukautta.
Hallituksen jäsenillä ja yritysjohdolla ei ole tavanomaisista työsuhde-eduista poikkeavia etuuksia. Yritysjohdolla on oikeus puhelin- ja autoetuun. Yhtiön johdolla ei ole lisäeläke- ja optio-oikeuksia.

Muut lähipiiritapahtumat
Veikkaus saattaa ostaa tavaroita tai palveluita muilta valtionyhtiöiltä. Tavaroiden ja palveluiden ostohinnat ja toimitusehdot ovat samat kuin minkä tahansa muun asiakasryhmän kanssa toimittaessa ja niiden
määrä on vähäinen.

Veikkaus Oy:n lähipiiriin kuuluvien tytäryhtiöiden kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia.
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19. VUOKRASOPIMUKSET JA MUUT VASTUUSITOUMUKSET
Tuhat euroa

2018

2017

Vuokravastuut
1.1.2019 IFRS 16 standardin mukaan käyttöoikeusomaisuuseräksi luokiteltavat erät

30 802

25 453

6 231

0

612

189

Vuokravastuut
1.1.2019 IFRS 16 standardin mukaan
operatiiviseksi kuluksi luokiteltavat erät
Leasingvastuut
Muut vastuusitoumukset
YHTEENSÄ

50

54

37 695

25 697

11 700

12 481

24 698

12 128

Vuokravastuut
Yhden vuoden kuluessa
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kulutta
Yli viiden vuoden kuluttua
YHTEENSÄ

635

844

37 033

25 453

Muut vuokrasopimukset koostuvat pelipaikkojen liiketilavuokrista sekä yhtiön toimitilavuokrista.
Leasingvastuut
Yhden vuoden kuluessa

475

106

Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kulutta

137

83

YHTEENSÄ

612

189

Vuokravastuut koostuvat toimi-, liike-, varastotila ja autopaikka vuokrista. Arvoltaan merkittävimmät
sopimukset ovat määräaikaisia, ei peruutettavissa ja tulkitaan IFRS 16 standardin mukaan vuokrasopimuksiin, jotka tulee 1.1.2019 luokitella käyttöoikeusomaisuuseräksi taseeseen. Sopimusten diskontattu
sopimusarvo merkitään sopimusaikana poistoina ja korkokuluna kuluksi tuloslaskelmaan.
Leasingvastuut koostuvat JOBMeal Oy:n kahviautomaateista ja Casino Helsingin, Feel Vegaseiden ja
pelaamoiden tuontiraha-automaateista. Lisäksi leasingiin sisältyy siivouskone ja keittiölaitteita, puhelimia
sekä kopiokoneita.
Pankit ja rahalaitokset ovat antaneet takauksia Veikkauksen normaalin liiketoiminnan vastuiden vakuudeksi enintään 50 000,00 euron arvosta 31.12.2018. Takaus erääntyy 2027.
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20. TILINPÄÄTÖKSEN JA HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUKSEN
ALLEKIRJOITUKSET
Helsingissä, 12. helmikuuta 2019

Olli-Pekka Kallasvuo
hallituksen puheenjohtaja

Outi Henriksson

Minna Pajumaa

Tuomo Puumala

Hanna Sievinen

Jutta Urpilainen

Raimo Vistbacka

Ilkka Kanerva

Olli Sarekoski
toimitusjohtaja

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä, 13. helmikuuta 2019
KPMG Oy Ab

Lasse Holopainen, KHT
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