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Veikkauksella, kuten koko maailmalla, on takanaan varsin poikkeuksellinen kevät. 
Koronapandemia levisi vauhdikkaasti ympäri maapalloa ja vaikutti ihmisten ar-
keen ja turvallisuuteen sekä myös talouden kehitykseen ja yritysten toimintaan. 
Koronapandemialla on suuri vaikutus myös Veikkaukseen.

Päätimme sulkea koronaviruksen leviämisen estämiseksi kaikki omat pelipaik-
kamme sekä asiamiesverkoston peliautomaatit 13. maaliskuuta. Omat pelipaikat 
avattiin jälleen erityisin turvatoimin ja aukiolorajoituksin 26. kesäkuuta. Asia-
miesverkoston peliautomaatit avattiin heinäkuun puolivälissä. Automaattien sul-
kemisen lisäksi koronapandemia vaikutti voimakkaasti muun muassa vedonlyön-
tiin lähes kaikkien urheilusarjojen ollessa koronan vuoksi tauolla. Korona-aika 
pudotti noin kolmasosan Veikkauksen normaalista viikoittaisesta tuotosta pois.  
Tämän hetken arvion mukaan Veikkauksen koko vuoden tulos tulee olemaan ko-
ronapandemian vuoksi noin 300 miljoonaa euroa ennakoitua alhaisempi. 

Peliautomaatit ehtivät olla suljettuina noin neljän kuukauden ajan. Tämä ajanjakso 
tarjosi monelle mahdollisuuden tarkastella omaa suhdettaan pelaamiseen. Koro-
na-aika toi myös Veikkaukselle hyvän tilaisuuden panostaa pelihaittojen vähentä-
miseen uusilla toimenpiteillä. Emme palanneet takaisin tilanteeseen, joka vallitsi 
ennen koronaa. Teimme merkittäviä muutoksia, joilla lisäsimme rahapelaamisen 
vastuullisuutta ja turvallisuutta. 

Peliautomaattien avautuessa otimme käyttöön aukiolorajoituksia tarjotaksemme 
pelihaittoja kokeville mahdollisuuden asioida kaupassa ajankohtana, jolloin auto-
maatit eivät ole pelattavissa. Aikarajoitukset ovat voimassa siihen saakka, kun-
nes pakollinen tunnistautuminen astuu voimaan tammikuussa 2021. Sen jälkeen 
asiamiesverkoston peliautomaateilla ei ole mahdollista pelata ilman tunnistautu-
mista, ja kaikilla on mahdollisuus estää itseltään automaattipelaaminen hajasijoi-
tetuilla automaateilla. Pakollisen tunnistautumisen käyttöönoton arvioidaan las-
kevan Veikkauksen vuosituottoja yhteiskunnalle noin 150-200 miljoonaa euroa. 

Päätimme myös vähentää automaattien määrää tämän vuoden aikana aiemmin 
ilmoitettua enemmän. Uuden päätöksen mukaan automaatteja vähennetään tänä 
vuonna 8 000 kappaletta, joten joulukuussa 2020 Veikkauksen asiamiesverkos-
tossa tulee olemaan korkeintaan 10 500 peliautomaattia. Vuodessa asiamiesver-
koston automaattien määrä putoaa siis noin 40 prosenttia. Jatkossa myyntipai-
koissa voi lisäksi olla korkeintaan neljä automaattia. 

Koronapandemialla on suuri vaikutus myös veikkauslaisiin. Pelisalien sulkemisen 
myötä monen veikkauslaisen työt loppuivat väliaikaisesti kevään aikana. Lansee-
rasimme veikkauslaisille keväällä mittavan koulutusohjelman, jonka ansiosta lo-
mautuksia pystyttiin myöhentämään. Touko-kesäkuussa lomautettiin lopulta noin 
660 veikkauslaista.

Kiitän kaikkia veikkauslaisia, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita hyvästä yhteis-
työstä tänä poikkeuksellisena keväänä.

Olli Sarekoski 
toimitusjohtaja 
Veikkaus Oy

TAKANA POIKKEUKSELLINEN KEVÄT
Toimitusjohtajalta 
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AVAINLUVUT

Milj. euroa 1–6 / 2020 1–6 / 2019 Muutos % 1–12 / 2019

Pelikate 607,2 844,3 -28,1 % 1 690,7

Liikevoitto 332,6 501,3 -33,6 % 1 009,4

Tulos 332,7 501,4 -33,6 % 1 009,0

• Tulos oli 332,7 milj. euroa (-33,6 % verrattuna tammi-kesäkuuhun 2019)  
ja arpajaisvero 72,8 milj. euroa (-28,0 %).

• Pelikate oli 607,2 milj. euroa (-28,1 %). Koronapandemian aiheuttamalla  
poikkeusajalla oli suuri vaikutus liiketoimintaan.

• 55,9 % pelikatteesta tuli fyysisistä myyntipaikoista ja 44,1 % digitaalisesta  
kanavasta. 

• 58,7 prosenttia pelaamisesta oli tunnistautunutta.

• Veikkauksen teettämän (Taloustutkimus) kyselyn mukaan pelihaittojen  
kokonaismäärä on pysynyt ennallaan.

VEIKKAUKSEN TAMMI–KESÄKUU 2020
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KORONAPANDEMIALLA MERKITTÄVÄ VAIKUTUS LIIKETOIMINTAAN 

Veikkauksen tammi-kesäkuun tilikauden pelitoimin-
nan tuotto eli pelikate oli 607,2 miljoonaa euroa (-28,1 
%). Alkuvuonna ennen koronan aiheuttamaa poikke-
ustilaa Veikkauksen liiketoiminnan tuotto oli odotus-
ten mukaisella tasolla. Pelikatteen voimakkaaseen 
laskuun katsauskaudella vaikutti erityisesti kevään 
koronapandemia. Veikkauksen peliautomaatit ja omat 
pelipaikat olivat kiinni useita kuukausia, ja urheilusar-
jojen keskeytymisen vuoksi vedonlyönnin tarjonta oli 
erittäin niukka. Poikkeuksellinen kevät aiheutti myös 
muutoksia uusien pelien lanseerauksiin ja peliuudis-
tussuunnitelmiin. Veikkauksen arvion mukaan korona-
viruksen vaikutus yhtiön pelikatteeseen alkuvuonna oli 
noin -200 miljoonaa euroa. Pelaamisen kokonaisvo-
lyymi oli tammi-kesäkuussa noin 3,8 miljardia euroa.

Yhtiön tammi-kesäkuun tulos, 332,7 milj. euroa, laski 
33,6 prosenttia. Tulos tilitetään kokonaisuudessaan 
edunsaajaministeriöille, jotka jakavat varat laissa 
määritellyille edunsaajaryhmille. Taide, liikunta, tiede 
ja nuorisotyö saavat varoista 53 %, sosiaali- ja ter-
veysjärjestöt 43 % ja hevosurheilu ja -kasvatus 4 %.

Suomen rahapelien kokonaismarkkina oli tammi- 
kesäkuussa pelikatteella mitattuna arviolta noin 760 
miljoonaa euroa. Luvussa yhdistyvät Veikkauksen 
pelikate ja H2 Gambling Capitalin arvio suomalaisten 
muualle tapahtuneesta digitaalisesta rahapelaamises-
ta. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 
kokonaismarkkina laski lähes neljänneksen. Veikkauk- 
sen osuus kokonaismarkkinasta oli noin 80 prosenttia.

Veikkauksen pelit on jaoteltu seuraaviin peliryhmiin: 
Kasinopelit, Onnenpelit ja Vedonlyönti. Onnenpelien 
osuus Veikkauksen pelitoiminnan tuotosta oli tammi- 
kesäkuussa 50,4 %, Kasinopelien 40,0 % ja Vedon-
lyönnin 9,6 %.

Onnenpeleihin kuuluvat viikoittaiset arvontapelit Lotto, 
Eurojackpot ja Vikinglotto sekä niiden yhteydessä pe-
lattavat Jokeri ja Lomatonni. Lisäksi Onnenpelejä ovat 
päivittäiset arvontapelit Keno, Kaikki tai ei mitään, 
Synttärit sekä verkkokaupassa pelattavissa oleva Täh-
denlento. Myös raaputusarvat kuuluvat Onnenpeleihin. 
Onnenpelien pelikate oli tammi-kesäkuussa 305,9 mil-
joonaa euroa (-4,3 %).

Veikkauksen suosituimman pelin Loton pelikate (86,2 
milj. euroa) laski tammi-kesäkuussa 25,9 prosenttia 
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 
Pelikatteen laskuun vaikutti erityisesti ennätyspottien 
viime vuotta pienempi määrä. Kun edellisvuonna en-
nätyspotteja oli Lotossa kuusi, tänä vuonna niitä oli 
kaksi. Alkuvuoden toisella ennätyspottiviikolla päästiin 
kuitenkin juhlimaan kaikkien aikojen suurinta lottovoit-
toa, kun Uuteenkaupunkiin osui 15,6 miljoonan euron 
päävoitto. 

Eurojackpotin pelikate (73,0 milj. euroa) nousi edellis-
vuodesta 22,1 prosenttia. Eurojackpotissa 90 miljoo-
nan euron maksimipotti on tänä vuonna ollut tarjolla 
jo kuudella viikolla, mikä on innostanut suomalaisia 
pelaamaan. Kiinnostus peliin on ollut korkealla tasolla 
myös pienempien pottien viikoilla.

Nettipelaamisen osuus (40,3 %) Onnenpeleissä kas-
voi tammi-kesäkuussa 3,0 prosenttiyksikköä. Kasvuun 
vaikuttivat koronan aiheuttamat asiointitottumusten 
muutokset. Muutos näkyi kaikissa Onnenpeleissä, jotka 
ovat pelattavissa myyntipaikoissa ja veikkaus.fi:ssä.

Kasinopeleihin kuuluvat sekä kumppaniverkoston 
myyntipaikoissa että Veikkauksen omissa pelipaikois-
sa sijaitsevat peliautomaatit, sekä muut kasinopelit, 
joita ovat digitaaliset automaattipelit, fyysiset ja digi-
taaliset pöytäpelit sekä eArvat ja eBingo-pelit. Kasino- 
pelien pelikate (243,2 milj. euroa) laski tammi-kesä-
kuussa 46,0 prosenttia.

Peliautomaatit olivat katsauskaudella kiinni noin 3,5 
kuukauden ajan, mikä vaikutti merkittävästi automaat-
tien katsauskaudella tuottamaan pelikatteeseen (137,8 
milj. euroa), joka laski 58,8 prosenttia. Kumppaniver-
koston peliautomaatit tuottivat katsauskaudella 101,7 
miljoonaa euroa (-59,3 %) ja Veikkauksen omien pe-
lipaikkojen automaatit 27,1 miljoonaa euroa (-56,3 %).  

Kasinopelien keskimääräinen viikkopelaajamäärä 
veikkaus.fi:ssä kasvoi tammi-kesäkuussa 7 prosent-
tia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. 
Asiakaskohtaisen pelikatteen laskusta johtuen digi-
taalisten kasinopelien pelikate (101,0 milj. euroa) oli 
kuitenkin lähes sama kuin edellisvuonna vastaavana 
ajanjaksona (-0,9 %). Digitaalinen pelaaminen kasvoi 
tilapäisesti maaliskuun lopussa ja huhtikuun aikana, 
jolloin digitaalisen kanavan pelaajamäärä kasvoi edel-
lisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 21 
prosenttia. Pelaajamäärien kasvu johtui peliautomaat-
tien sulkemisen lisäksi Eurojackpotissa tarjolla olleis-
ta suurista poteista, jotka toivat lisää satunnaispelaa-
jia myös digitaalisille kasinopeleille. Sisäministeriön 
toukokuun alussa asettaman väliaikaisen 500 euron 
tappiorajan myötä asiakaskohtainen pelikate laski 
ja kasinopelien digitaalisen kanavan asiakasmäärä 
kääntyi laskuun niin, että se oli kesäkuun lopussa pe-
liautomaattien sulkemista edeltävällä tasolla.

Alkuvuodesta lanseerattiin kaksi monikanavaista Veik-
kauksen oman tuotannon automaattipeliä: Junareissu 
ja Luna, joka ehti olla pelattavana 12 päivää ennen kuin 
automaatit suljettiin. Tammikuussa ehdittiin julkaista 
myös Videobet-automaateissa 5 Ages of Gold -peli. 
Uusia digitaalisia automaattipelejä tilattiin Veikkauk-
sen oman pelistudion lisäksi kotimaisilta pieniltä pe-
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listudioilta sekä kansainvälisiltä toimijoilta. Veikkauk- 
sen omalla Nemo-pelialustalla otettiin tammikuussa 
käyttöön mysteerityylinen Onni-jackpot. 

Nettiarpavalikoima kasvoi ensimmäisen vuosipuo-
likkaan aikana neljällä uudella arvalla: Satakerta, 
Sateenkaarisanat, Kultaranta ja Junareissu. Mobiili-
pelaamisen suosion lisääntyminen näkyy myös net-
tiarvoissa, ja ajanvietteellinen mobiilisanaristikkoarpa 
Sateenkaarisanat sai hyvän vastaanoton. Toukokuus-
sa julkaistiin uusi eBingo-tuote, jota tullaan jatkokehit-
tämään yhteistyössä pelitoimittajan kanssa.

Vedonlyöntiin kuuluvat vedonlyöntipelit Pitkäveto, Li-
ve-veto ja Virtuaalivedot, Moniveto, Tulosveto, Voitta-
javedot ja Vakio sekä Toto-pelit. Vedonlyönnin pelikate 
oli tammi-kesäkuussa 58,1 miljoonaa euroa (-22 ,0%).

Peliryhmään kuuluvien vedonlyöntipelien pelikate oli 
29,1 miljoonaa euroa (-38,9 %). Lähes kaikki urhei-
lusarjat keskeytettiin tai peruttiin koronapandemian 
vuoksi, minkä seurauksena urheiluvedonlyönnin koh-
detarjoama romahti. Viikkoina 12-18 vedonlyöntipele-
jä pelattiin noin 75 prosenttia vähemmän kuin vuosi 

sitten. Toukokuun alussa palloilusarjojen vähitellen 
alkaessa pelaaminen alkoi elpyä. 

Urheiluvedonlyönnin pelaajat siirtyivät osittain pelaa-
maan muita pelejä. Eniten siirtymää oli Toto-peleihin, 
ja arviolta 22 prosenttia urheiluvedonlyönnin menete-
tystä pelikatteesta korvaantui Toto-peleillä. Urheilu-
vedonlyöjät siirtyivät myös jonkin verran pelaamaan 
Kenoa sekä digitaalisia kasinopelejä.

Toto-pelien pelikate (28,9 milj. euroa) kasvoi tam-
mi-kesäkuussa 8,0 prosenttia. Ravitapahtumat pe-
ruttiin Suomessa kahdeksi kuukaudeksi kokoontu-
misrajoitusten vuoksi, mutta Ruotsissa toiminta jatkui 
normaalina läpi kevään. Ruotsin raveissa oli kevään 
aikana hyvä tarjonta ja isoja potteja, joten Ruotsin tar-
jonnalla onnistuttiin kattamaan ravipelaajien kiinnos-
tus varsin hyvin. 

Koronapandemian negatiivinen vaikutus Vedonlyönnin 
kokonaispelikatteeseen arvioidaan olleen 15–20 mil-
joonaa euroa, mikä on 10–15 prosenttia Vedonlyönnin 
koko vuoden arvioidusta pelikatteesta.

PELIAUTOMAATIT JA OMAT PELIPAIKAT SULJETTIIN KUUKAUSIKSI

Tammi-kesäkuussa Veikkauksen pelikatteesta 55,9 % 
tuli fyysisistä myyntipaikoista ja 44,1 % digitaalises-
ta kanavasta (+11,8 %-yksikköä). Digitaalisen kanavan 
osuuden kasvu johtui erityisesti fyysisten peliauto-
maattien pelaamisen keskeytymisestä johtuvasta 
myyntipaikkapelaamisen osuuden laskusta.

Veikkauksen verkkopalveluun kirjautui tammi-kesä-
kuussa keskimäärin 747 826 asiakasta viikossa. Alku-
vuoden aikana palveluun kirjautui yhteensä 1 401 301 
asiakasta. Mobiiliasioinnin suosio jatkoi kasvuaan, ja 
katsauskauden lopussa 80,3 prosenttia verkkopalve-
luun kirjautuneista asiakkaista käytti asiointiin mo-
biililaitetta1. Katsauskauden aikana verkkopalvelun 
asiakaskokemusta kehitettiin ja Kasinopelien sivusto-
kokonaisuus ja visuaalinen ilme uusittiin. Vedonlyön-
nin uusi sivusto on testausvaiheessa ja se on tarkoitus 
julkaista syksyllä. Myös Onnenpelien kokonaisuutta 
uudistetaan.

Koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi 
Veikkauksen digitaalisen kanavan nopearytmisten pe-
lien pelirajoihin tehtiin muutoksia. Netin nopearytmis-
ten pelien kuukausikohtainen tappioraja madallettiin 
sisäministeriön asetuksella poikkeustilanteesta johtu-
en 2 000 eurosta 500 euroon ja päiväkohtainen raja 
tuhannesta eurosta 500 euroon. Rajat ovat yhteisiä 
nettiarvoille, automaattipeleille, eBingolle, Tähdenlen-

nolle ja pöytäpeleille, pois lukien pokeri. Uudet rajat 
otettiin käyttöön 1.5.2020 ja ne ovat viranomaispää-
töksen mukaan voimassa 30.9.2020 saakka.

Omat pelisalit suljettiin kokonaan koronapandemian 
vuoksi perjantaina 13. maaliskuuta, ja ne olivat sul-
jettuna noin 100 päivää. Perjantaina 26. kesäkuuta 
omat pelipaikat avattiin uudestaan, mutta merkittävin 
muutoksin asiakkaiden ja henkilöstön suojaamiseksi 
tartunnalta. Veikkauksen omissa pelipaikoissa nouda-
tetaan avaamisen jälkeen THL:n suosittelemia turva-
välejä, hygieniaa on tehostettu ja kassoille, pelipöytiin 
sekä automaattien väleihin on asennettu suojaplekse-
jä. Lisäksi asiakasmääriä sekä aukioloaikoja on rajoi-
tettu ja henkilökunnalle on tarjottu mahdollisuus käyt-
tää erilaisia suojavälineitä.

Myös asiamiesverkoston peliautomaatit suljettiin per-
jantaina 13. maaliskuuta koronapandemian vuoksi. Ar-
vontapelien ja vedonlyöntipelien myynti jatkui myyn-
tipaikoissa myös poikkeusoloissa, vaikka urheilu- ja 
ravikilpailujen maailmanlaajuinen keskeyttäminen 
vähensi pelitarjonnan vain murto-osaan tavallisesta. 
Asiamiesverkoston peliautomaatit avattiin asiakkaiden 
käyttöön 15. heinäkuuta. Myös hajasijoitetuilla peliau-
tomaateilla on huolehdittu avaamisen jälkeen suojatoi-
mista turvavälein, suojapleksein sekä hygienian avulla. 

1 Prosenttiluku kuvaa verkkokauppaan kirjautuneiden mobiililaitteiden käyttöä. Luku ei ole vertailukelpoinen aiempien 
raporttien lukujen kanssa, sillä aiemmin luvulla kuvattiin vain verkkokaupassa pelanneiden mobiililaitteen käyttöä.
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PELAAMOJEN JA FEEL VEGASIEN VIITEIKÄRAJA NOUSI 30 VUOTEEN

Veikkauksen omien pelipaikkojen avautuessa 26. ke-
säkuuta Pelaamoissa ja Feel Vegaseissa nostettiin 
viiteikäraja 30 vuoteen. Aiemmin ikäraja tuli tarkistaa 
kaikilta alle 23-vuotiaalta näyttäviltä. Pelisalien viitei-
kärajan nostaminen samaan kuin muillakin ikäraja-
tuotteita myyvillä tahoilla selkeyttää tilannetta myös 
asiakkaille. 30 vuoden viiteikäraja tulee käyttöön myös 
asiamiesverkoston myyntipaikoissa tämän vuoden ai-
kana. 

Lisäksi Veikkaus tehostaa pelaamisen ikärajaval-
vontaa asiamiesverkoston myyntipaikoissa. Laimin-

lyönteihin puuttumista ja sanktioita tiukennetaan. 
Todennetusta alaikäispelaamisesta seuraa jatkossa 
automaattisesti peliautomaattien sulkeminen viiden 
päivän ajaksi ja kuukauden mittainen seurantajakso. 
Peliautomaatit poistetaan, jos seurantajakson aikana 
todetaan edelleen alaikäispelaamista. Myyntipaikkojen 
ikärajavalvonta helpottuu tammikuussa 2021, kun au-
tomaattipelaajilta aletaan edellyttää tunnistautumista.

Ikärajavalvontaa tuetaan myös kehittämällä pelimyy-
jien osaamista. 

KOHTI VASTUULLISEMPAA RAHAPELAAMISTA

Veikkaus haluaa rakentaa asiakkailleen entistä turval-
lisempaa ja vastuullisempaa peliympäristöä. Veikkaus 
päätti syksyllä 2019, että kaikki hajasijoitetut peliau-
tomaatit (mm. kaupoissa, kioskeissa ja liikennease-
milla) siirtyvät pakollisen tunnistautumisen piiriin tam-
mikuussa 2021. Tämän muutoksen sekä samassa 
yhteydessä tuotavien pelaamisen hallinnan välineiden 
teknisten kyvykkyyksien rakentamista on jatkettu voi-
makkaasti 2020 puolella.

Koronapandemian vuoksi Veikkauksen peliautomaatit 
ja omat pelisalit olivat kevään ja alkukesän ajan sul-
jettuina. Tämän poikkeustilan aikana kiihdytettiin vas-
tuullisemman peliympäristön rakentamista siten, että 
jo peliautomaattien avaamisen yhteydessä heinäkuun 
puolivälissä pystyttiin tuomaan pelaamisen hallintaa 
tukevia uudistuksia. Hajasijoitettujen peliautomaattien 
aukioloaikaa rajoitettiin uuden etähallintaohjelman 
avulla niin, että automaatit aukeavat aina vasta klo 
11. Tällä uudistuksella halutaan tarjota peliongelmista 
kärsiville henkilöille mahdollisuus asioida kaupoissa 
ilman houkutusta automaattien pelaamiseen. Peli-
automaattien aukioloaikaa rajoitetaan tammikuuhun 
2021 asti, jolloin kumppaniverkoston peliautomaattien 
pelaaminen edellyttää tunnistautumista ja asiakkailla 
on mahdollisuus estää pelaaminen kokonaan. Lisäksi 
Veikkauksen omavalmisteisille automaateille tuotiin 
aikamuistuttaja, joka kertoo pelaamiseen käytetystä 
ajasta 15 minuutin välein.

Myös jo aloitettu kumppaniverkoston peliautomaattien 
määrän voimakas vähentäminen jatkuu koko vuoden 
2020 ajan. Peliautomaattien määrää vähennetään 
kaikkiaan noin 8 000 automaatilla. Vuoden 2020 lo-
pussa hajasijoitettuja automaatteja on 40 prosenttia 
vähemmän kuin tammikuussa 2020. Kumppaniver-
koston myyntipaikoissa tulee olemaan vuoden 2021 
alussa yhteensä noin 10 500 peliautomaattia. Veik-
kauksen arvion mukaan määrä vastaa automaattien 
kysyntää täystunnistautumisen jälkeen ja riittää tur-
vaamaan mahdollisimman laajan asiamiesverkoston. 
Automaattien vähennykset kohdennetaan niin, että ne 
jakautuvat mahdollisimman tasapuolisesti koko asia-
miesverkostoon. Jatkossa missään myyntipaikassa ei 
voi olla enempää kuin neljä peliautomaattia.

Tunnistautuvan pelaamisen aste kaikesta pelaami-
sesta oli tammi-kesäkuussa 58,7 prosenttia. Nousua 
viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon oli 13,4 prosent-
tiyksikköä, mutta nousu johtuu pitkälti peliautomaat-
tien sulkemisesta johtuneesta anonyymin pelaamisen 
laskusta. Automaattipelaamisesta tunnistautunutta oli 
9,6 prosenttia. Asiakkaiden opastaminen tunnistautu-
van pelaamiseen anonyymin pelaamisen sijaan jatkuu 
vahvasti myös vuoden 2020 jälkimmäisen puoliskon 
aikana.  

VEIKKAUKSELLE UUSI VASTUULLISUUSOHJELMA 2020–2025 

Veikkaukselle valmistui alkuvuodesta uusi Vastuulli-
suusohjelma 2020–2025. Veikkauksen hallitus hyväk-
syi maaliskuussa valinnat suhteessa YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteisiin (SDG), ohjelman painopisteet, 
pitkän aikavälin sitoumukset, olennaiset teemat sekä 
ylätason toimintasuunnitelman eli tavoitteet ja mittarit. 
Ohjelma jakautuu kolmeen painopistealueeseen, jotka 

ovat Vastuussa pelaajille, Vastuu veikkauslaisista ja 
Vastuullinen liiketoiminta.

Vastuullisuusohjelmaa rakennettiin uuden strategian 
pohjalta yhteistyössä ulkoisten ja sisäisten sidosryh-
mien kanssa. Sisäisissä työpajoissa kuultiin laajasti 
veikkauslaisten ajatuksia vastuullisuudesta.
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PELIHAITTOJEN MÄÄRÄ PYSYNYT ENNALLAAN

Veikkaus teetti Taloustutkimuksella keväällä 2020 
väestötason kyselyn, jossa haastateltiin helmi-huhti-
kuun aikana noin 5 000:tta 15-79-vuotiasta kansalais-
ta. Kyselyn perusteella rahapeliongelmaisten osuus 
koko väestöstä on 2,3 prosenttia (väestöestimaatti 95 

000). Määrä on vuonna 2017 aloitettujen kyselyiden 
pienin, mutta virhemarginaali huomioon ottaen samal-
la tasolla kuin edellisessä, syksyllä 2019 tehdyssä 
kyselyssä. Peliongelmaisista 26 prosenttia mainitsi 
ainoastaan Veikkauksen ongelmia aiheuttavana pelin-

PELIONGELMIEN TRENDIN KEHITYS
VEIKKAUS ON TEETTÄNYT VÄESTÖKYSELYN KAKSI KERTAA VUODESSA 2017 ALKAEN 
(3 KRT VUONNA 2019)

1

Peliongelmaisten määrä Suomessa 2017-2020
(väestöestimaatti ja %-osuus väestöstä)

126 000 133 000
116 000

107 000
126 000

117 000 116 000

95 000

3,1 % 3,3 %
2,8 % 2,6 %

3,1 % 2,9 % 2,8 %
2,3 %

55 000

65 000

75 000

85 000

95 000

105 000

115 000

125 000

135 000

145 000

Veikkaus 4/2017
Taloustutkimus

Veikkaus 12/2017
Taloustutkimus

Veikkaus 4/2018
Taloustutkimus

Veikkaus 12/2018
Taloustutkimus

Veikkaus 4/2019
Taloustutkimus

Veikkaus 8/2019
Taloustutkimus

Veikkaus 11/2019
Taloustutkimus

Veikkaus 4/2020
Taloustutkimus

0,0 %

0,4 %

0,8 %

1,2 %

1,6 %

2,0 %

2,4 %

2,8 %

3,2 %

3,6 %

Virhemarginaali +/- 0,49 %yksikköä.

VASTUULLISUUSOHJELMA
Painopisteet ja pitkän aikavälin sitoumukset

VASTUUSSA  
PELAAJILLE

VASTUULLINEN 
LIIKETOIMINTA

VASTUU  
VEIKKAUSLAISISTA

Linkittyminen YK:n kestävän kehityksen (SDG) tavoitteisiin

• Ennaltaehkäisemme peliongelmia ja  
tarjoamme vastuullisen pelaajakokemuksen

• Tarjoamme turvallisen peliympäristön ja 
tarjoamme rahapelejä vain täysi-ikäisille

• Pelimme ovat luotettavia

• Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää
• Toimimme eettisesti oikein
• Olemme suunnannäyttäjä pelialan  

vastuullisuudessa
• Vaikutamme positiivisesti ympäristöön  

ja yhteiskuntaan

• Veikkaus on pelialan paras työpaikka

Rahapelaamisen vastuullisuuden rinnalla laajemman 
yritysvastuun vaatimus kasvaa, kun eri sidosryhmät 
odottavat kaikilta yrityksiltä toimenpiteitä mm. vas-
tuullisen päätöksenteon, henkilöstöstä huolehtimisen 
ja ympäristövastuun kehittämiseksi ja edistämiseksi. 

Ensimmäistä kertaa uuteen vastuullisuusohjelmaan 
on kiinnitetty Veikkauksen näkökulmasta olennaisim-
mat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG, Sustai-
nable Development Goals). Tavoitteita on yhteensä 17, 
joista Veikkaukselle tärkeimmät ovat: terveys ja hy-
vinvointi, sukupuolten tasa-arvo, ihmisarvoista työtä 
ja talouskasvua, rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä 
hallinto sekä yhteistyö ja kumppanuus. 

Markkinointiviestinnän vastuullisuusperiaatteita uusit-
tiin päivitetyn strategian mukaisesti. Päivityksissä täs-

mennettiin tarkemmin, mitä ja miten saa markkinoida 
sekä lisättiin periaatteisiin osio alaikäisten suojelusta. 
Markkinointiviestinnän vastuullisuusperiaatteet ovat 
luettavissa Veikkauksen nettisivuilta. 

Koronapandemiasta johtuvan poikkeustilan alkaes-
sa ja Veikkauksen omien pelipaikkojen sulkeuduttua 
Veikkaus lanseerasi henkilöstölle mittavan virtuaali-
sen koulutuskokonaisuuden. Osana koulutustarjontaa 
kaikkien veikkauslaisten käyttöön rakennettiin laaja ja 
kattava noin kymmenen tunnin vastuullisuuskoulutus-
kokonaisuus peliongelmiin sekä vastuullisuuskäytän-
töihimme liittyen. Vastuullisuuskoulutuskokonaisuus 
oli noin 700 henkilölle pakollinen.  Myös kaikille veik-
kauslaisille pakollinen uusi vastuullisuusverkkokurssi 
uudistettiin ja se valmistui toukokuussa.
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TAVOITTEENA PELIALAN PARAS TYÖPAIKKA

tarjoajana. Oletettavasti merkittävä osa heistä pelaa 
pelkästään fyysisten myyntipaikkojen rahapelejä. Ai-
noastaan ulkomaisia pelintarjoajia piti ongelmallisena 
15 prosenttia ongelmaiseksi luokittuneista vastaajista. 

Kevään tilanne on vaikuttanut merkittävästi sekä raha-
pelaamiseen kokonaisuutena että rahapelaamisen ai-
heuttamiin ongelmiin. Suurimpana ongelmien aiheut- 

tajana pidetyt kivijalan peliautomaatit suljettiin 
13.3.2020 ja avattiin heinäkuussa 2020. Tunnistautu-
neena pelanneiden osalta viidentoista viikon seuran-
tajakson aikana tapahtui siirtymää digipelaamiseen, 
mutta siirtymät olivat sekä asiakasmäärissä että peli-
katteessa mitattuna pieniä.

ASIAKASTYYTYVÄISYYS PARANI ALKUVUONNA

Veikkauksella oli asiakaskannassaan katsauskauden 
lopussa noin 2,1 miljoonaa Etuasiakasta, joista Kul-
ta-asiakkaita oli noin 153 000 ja Hopea-asiakkaita 
noin 68 000. Etuohjelman Kulta- ja Hopea-asiakkuuk-
siin vaadittavan Pelaa maltilla -palveluviestin tilauksen 
oli tehnyt noin 280 000 Etuasiakasta ja Kulta-asiak-
kuuteen vaadittavan Pelitestin oli suorittanut noin  
300 000 Etuasiakasta.

Asiakastyytyväisyysindeksi (NPS) kehittyi suotuisasti 
erityisesti touko-kesäkuussa. Vastauksissa korostui 
asiakkaiden yleinen tyytyväisyys Veikkaukseen yrityk-
senä. Tyytyväisyyttä nosti etenkin Veikkauksen pal-
veluiden luotettavuus ja asioinnin helppous netissä ja 
mobiililaitteilla. 

Myös Veikkauksen brändimielikuvaa väestötasolla 
mittaavat attribuutit kehittyivät positiivisesti vuoden 
2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Positiivi-
nen kehitys näkyi myös Veikkauksen Etuasiakkaille 
toteutetuissa brändiseurannan kyselyissä, joissa eri-
tyisesti vastuullisuusmittarit olivat parantuneet vuoden 
2020 toiselle kvartaalille ajoittuneessa mittauksessa 
(Lähde: Veikkaus brand tracking (n=400/vko) ja Q2 
brändiseurannan kvartaalikysely, n=7887).

Koronapandemiasta johtuen kaikki Veikkauksen asi-
akkailleen tarjoamat edut erilaisiin tapahtumiin ja 
paikkoihin poistettiin käytöstä 12. maaliskuuta. Etuja 
otetaan myöhemmin vuoden aikana takaisin käyttöön 
tapauskohtaista harkintaa käyttäen.

Yhtiön palveluksessa oli tammi–kesäkuussa kes-
kimäärin 1 596 henkilöä (vuonna 2019 vastaavalla 
ajanjaksolla 1 943). Vakituista henkilöstöä oli 1 556 
(1907) ja määräaikaista 40 (36). Kokoaikaisena työs-
kenteli 1 145 (1 220) ja osa-aikaisena 451 (724).

Alkuvuodesta henkilöstölle lanseerattiin yhtiön kult-
tuurin, osaamisen ja organisaatiorakenteiden kehittä-
miseen keskittyvä strategiaohjelma, joka sai nimek-
seen Pelialan paras työpaikka. Strategiaohjelman 
puitteissa henkilöstölle rakennettiin mittava koulutus-
tarjonta, joka keskittyy valmentavan esimiestyön ja 
yhtiön strategisessa muutoksessa tarvittavien taitojen 
kehittämiseen. 

Keväällä 2020 tehtiin muutoksia ICT:n, myyntipaikko-
jen ja New Busineksen organisaatioihin. Muutoksella 
tavoiteltiin organisaation madaltamista ja ketteröittä-
mistä. Muutos ei johtanut henkilöstövähennyksiin. 

Koronapoikkeustilan ja Veikkauksen omien pelipaikko-
jen sulkemisen vuoksi Veikkaus joutui lomauttamaan 

noin 660 työntekijää omista pelipaikoistaan touko-ke-
säkuussa. Lomautusten minimoimiseksi omien peli-
paikkojen henkilöstön työntehtäviä, vapaita ja lomia 
järjesteltiin uudelleen kevään aikana. Lisäksi Veikkaus 
organisoi huhtikuussa poikkeustilanteen vuoksi kaikki 
vuodelle 2020 suunnitellut koulutukset tiiviiksi virtuaa-
liseksi koulutuspaketiksi. 

Pääkonttorilla työskentelevien veikkauslaisten ensisi-
jainen työskentelymuoto maaliskuun puolivälistä läh-
tien oli etätyö. Etätyöskentelyn kokemuksia ja havain-
toja kerättiin veikkauslaisilta kevään aikana.

Vuosittaisten henkilöstökyselyiden välillä strategi-
sesti tärkeiden asioiden kehittymistä mitataan Veik-
kauksessa Pulssi-kyselyllä. Toukokuussa suoritettiin 
Pulssi-mittaus, johon vastasi 79,3 % veikkauslaisista 
ja kyselyn tulos nousi vuosina 2018–2020 tehtyjen ky-
selyjen korkeimmaksi.
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YHTIÖN HALLITUKSEEN JA HALLINTONEUVOSTOON JÄSENMUUTOKSIA

Veikkauksen hallitukseen nimitettiin 2.4.2020 pidetys-
sä yhtiökokouksessa uudeksi jäseneksi Pekka Hurtola.

Veikkauksen hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ol-
li-Pekka Kallasvuo ja jäseninä Christian Cedercreutz, 
Outi Henriksson, Anne Larilahti, Juha A. Pantzar ja 
Hanna Sievinen.

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Jukka Gus-
tafsson (Sdp:n eduskuntaryhmä) ja varapuheenjohta-
jaksi Jani Mäkelä (Perussuomalaisten eduskuntaryh-
mä). Uusia jäseniä valittiin viisi.

KUSTANNUSKEHITYS, TASE JA MAKSUVALMIUS 

Yhtiön tase ja maksuvalmius ovat hyvällä tasolla. Yh-
tiön taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa 643,5 
milj. euroa. Summaan sisältyy rahavaroja 199,9 milj. 
euroa. 

Vuoden 2020 tuloksen ennakkona edunsaajaministe-
riöille on tilitetty alkuvuoden aikana 214,5 milj. euroa.  

Veikkaus Oy tilitti valtiolle arpajaisveroa 72,8 milj. 
euroa (-28,0 %). Kumppaneille ja nettipelikirjastojen 
toimittajille maksetut sijoituspaikkamaksut ja myynti-
palkkiot olivat 55,9 milj. euroa (-30,0 %). 

Yhtiön kustannukset laskivat tammi-kesäkuussa ver-
rattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon. Hen-
kilöstökulujen vähenemiseen vaikutti kevään 2019 
ravintolapelipöytien lakkauttamisesta seurannut 
henkilöstön määrän lasku. Lisäksi henkilöstökuluja 
pienensivät kevään poikkeustilanteesta johtuneet lo-
mautukset. Myös markkinointipanostukset vähenivät 
huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. Kustannus-
ten laskusta huolimatta yhtiön toiminnan tehokkuutta 
kuvaava mittari, kulujen suhde pelikatteeseen, heikke-
ni huomattavasti lähtötasosta pelikatteen vähenemi-
sen vuoksi.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT SEKÄ LOPPUVUODEN NÄKYMÄ 

Veikkauksen tuloskehityksen merkittävimpinä riskeinä 
nähdään koronapandemian vaikutusten ohella rahape-
lijärjestelmän sääntelyn vaikutukset pelien ja palve-
luiden kehittämiseen ja toimeenpanoon. Pelaaminen 
siirtyy entistä enemmän digitaaliseen kanavaan, jossa 
Veikkaus kilpailee ulkomaisten peliyhtiöiden kanssa. 
Lisäksi tuloskehitykseen saattavat vaikuttaa rahape-
limarkkinoiden ja muiden yhtiön toimintaan liittyvien 
toimialojen muutokset, asiakkaiden suhtautuminen ra-

hapelaamiseen sekä käytettävissä olevien tulojen ke-
hitys Suomessa. Lyhyellä aikavälillä myös asiakkaille 
maksettavat voitonmaksut voivat vaihdella merkittä-
västi. 

Korona-ajalla sekä päätetyillä vastuullisuustoimenpi-
teillä on merkittävä vaikutus Veikkauksen tulokseen, 
minkä vuoksi yhtiö ei näe mahdollisena saavuttaa val-
tion vuoden 2020 talousarvioon kirjattua tuottoarviota 
1 013,5 milj. euroa.
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LAAJA TULOSLASKELMA

Milj. euroa 1-6 / 2020 1-6 / 2019 Muutos % 1-12 / 2019

PELIKATE 607,2 844,3 -28,1 % 1 690,7

Liiketoiminnan muut tuotot 1,3 2,3 -41,4 % 4,4

Arpajaisvero 72,8 101,1 -28,0 % 202,9

 

Materiaalit ja palvelut
     Valvonta- ja viranomaismaksut 4,1 3,2 25,5 % 9,9

     Myyntipalkkiot ja sijoituspaikkamaksut 55,9 79,8 -30,0 % 159,0

  Materiaalit ja tarvikkeet 3,2 2,2 42,8 % 5,6

  Kupongit ja arvat 2,1 2,8 -26,4 % 5,4

  Arvontakulut 4,9 5,6 -13,6 % 11,1

  Pelikohdeyhteistyö 6,4 3,9 63,9 % 7,8

  Tuotemainonta 3,7 6,1 -40,0 % 11,3

80,2 103,8 -22,7 % 210,1

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Palkat ja palkkiot 36,1 42,9 -15,7 % 80,3

Eläkekulut 6,3 7,9 -20,3 % 15,4

Muut henkilösivukulut 1,1 1,8 -38,5 % 2,5

43,5 52,6 -17,2 % 98,2

Liiketoiminnan muut kulut
   Palvelujen ostot  29,9 30,9 -3,1 % 63,4

   Poistot ja arvonalentumiset 25,1 24,5 2,6 % 58,3

   Liiketoiminnan muut kulut 24,2 32,4 -25,5 % 52,8

LIIKEVOITTO 332,6 501,3 -33,6 % 1 009,4

Rahoituserät
Rahoitustuotot 0,1 0,2 -34,7 % 0,2

Rahoituskulut 0,0 0,0 -13,0 % 0,6

0,1 0,1 -42,3 % -0,4

VEROT 0,0 0,0 0,0 % 0,0

TILIKAUDEN VOITTO 332,7 501,4 -33,6 % 1 009,0

Tulos / osake *

Osakkeiden lukumäärä 6 000 6 000 6 000

Tulos per osake 55 452,75 83 563,62 168 168,79 

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

Milj. euroa 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet 136,3 153,7 145,1

Aineettomat hyödykkeet 21,1 24,0 24,5

Käyttöoikeusomaisuuserät 25,6 0,0 25,6

Pitkäaikaiset sijoitukset 1,2 1,2 1,2

Pitkäaikaiset saamiset ja ennakkomaksut 14,3 15,0 14,3

198,6 194,0 210,8
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 4,3 6,7 5,1

Ennakkomaksut 214,5 454,0 963,0

Saamiset 26,2 35,5 42,3

Rahavarat ja muut lyhytaikaiset sijoitukset 199,9 126,8 139,6

444,9 623,0 1 149,9

VARAT YHTEENSÄ 643,5 817,1 1 360,8

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 0,6 0,6 0,6

Hankintapääoma 151,3 151,3 151,3

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 0,3 0,3 0,3

Aikaisempien tilikausien voitto 0,0 0,0 0,0

Tilikauden tulos 332,7 501,4 1 009,0

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 484,9 653,6 1 161,2

VELAT
PITKÄAIKAISET VELAT
Vuokrasopimusvelat 16,1 0,0 16,1

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat velvoitteet 3,7 2,6 3,7

Muut pitkäaikaiset velat 1,4 1,5 1,4

21,3 4,1 21,3

LYHYTAIKAISET VELAT
Vuokrasopimusvelat 9,9 0,0 9,9

Saadut ennakot 6,0 6,7 5,6

Kestopeliennakot 11,9 10,4 12,1

Ostovelat 9,1 21,6 16,0

Velat pelaajille 36,9 31,9 35,7

Tilitysvelat valtiolle 20,9 35,3 37,9

Siirtovelat 27,1 39,6 48,9

Muut lyhytaikaiset velat 15,4 13,8 12,1

137,3 159,4 178,3

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 643,5 817,1 1 360,8
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ERITTELY PELIKATTEESTA

Milj.euroa 1–6 / 2020 1–6 / 2019 Muutos% 1–12 / 2019

KASINOPELIT
Peliautomaatit yhteensä 137,8 334,2 -58,8 % 683,4

   - Kumppaniverkosto 110,7 272,2 -59,3 % 554,6

   - Omat Pelipaikat 27,1 62,0 -56,3 % 128,9

Muut kasinopelit 105,4 116,0 -9,1 % 228,3

KASINOPELIT YHTEENSÄ 243,2 450,2 -46,0 % 911,8

ONNENPELIT
Viikottaiset arvontapelit 205,6 218,6 -5,9 % 419,8

Päivittäiset arvontapelit 80,7 81,4 -0,8 % 160,8

Raaputusarvat 19,6 19,7 -0,7 % 50,5

ONNENPELIT YHTEENSÄ 305,9 319,7 -4,3 % 631,1

VEDONLYÖNTI
Vedonlyöntipelit 29,1 47,6 -38,9 % 93,1

Toto-pelit 28,9 26,8 8,0 % 54,7

VEDONLYÖNTI YHTEENSÄ 58,1 74,4 -22,0 % 147,8

PELIRYHMÄT YHTEENSÄ 607,2 844,3 -28,1 % 1 690,7

Muut kasinopelit: Digitaaliset automaattipelit, fyysiset ja digitaaliset pöytäpelit, eArvat ja eBingo-pelit

Viikottaiset arvontapelit: Lotto, Eurojackpot, Vikinglotto, Jokeri ja Lomatonni

Päivittäiset arvontapelit: Keno, Kaikki tai ei mitään, Synttärit, Tähdenlento, Pore ja Syke

Vedonlyöntipelit: Moni-, Tulos- ja Voittajavedot, Pitkäveto, Live-veto, Vakio ja Virtuaalivedot
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LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Tuhat euroa Osake- 
pääoma

Hankinta- 
pääoma

Sijoitetun 
oman pää-

oman rahasto

Aikaisempien 
tilikausien 

voitto
Kertyneet 
voittovarat

Oma 
pääoma 
yhteensä

OMA PÄÄOMA 31.12.2019 600 151 258 346 0 1 009 013 1 161 216

Luovutus Opetus- ja 
kulttuuriministeriölle -534 777 -534 777

Luovutus Sosiaali- ja 
terveysministeriölle -433 875 -433 875

Luovutus Maa- ja  
metsätalousministeriölle -40 361 -40 361

Edellisen tilikauden voitto 1 009 013 -1 009 013 0

Tilikauden voitto  332 716 332 716

OMA PÄÄOMA 30.6.2020 600 151 258 346 0 332 716 484 920
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RAHAVIRTALASKELMA

Tuhat euroa 1–6 / 2020 1–6 / 2019 1–12 / 2019

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:
Liikevoitto 332 649 501 265 1 009 418

Oikaisut 

Suunnitelman mukaiset poistot 21 652 24 160 57 541

Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua (+/-) 3 198 -176 -158

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 357 499 525 249 1 066 802

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOKSET
   Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 744 -78 1 526

   Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 16 097 7 070 1 070

   Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -40 971 -23 567 -13 567

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 333 369 508 674 1 055 830
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista (-) -36 -41 -637

Saadut korot liiketoiminnasta 23 89 151

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 333 357 508 723 1 055 344

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -13 262 -16 698 -32 620

Aineellisten ja aineettomien  hyödykkeiden luovutustulot 616 1 341 2 208

Saadut osingot investoinneista 80 68 80

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -12 566 -15 289 -30 332

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA:
Vuokravelkojen takaisinmaksu 0 0 -9 801

Tilitetty edunsaajaministeriöille -260 513 -493 208 -1 002 208

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) -260 513 -493 208 -1 012 009

RAHAVAROJEN MUUTOS: 60 279 226 13 004

Rahavarat ja muut lyhytaikaiset sijoitukset tilikauden alussa 139 593 126 590 126 590

RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 199 872 126 815 139 593
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