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Toimitusjohtajalta

” Teimme merkittäviä päätöksiä
vastuullisemman peliympäristön
rakentamiseksi.”

Vuosi 2020 jää historiaan poikkeuksellisena vuotena. Koronavirus vaikutti toimintaamme tavalla,
jota tuskin kukaan osasi vielä vuosi sitten ennustaa.
Veikkaukselle, kuten monille muillekin yrityksille,
koronavuosi oli haastava, mutta toisaalta myös
positiivisten ja merkittävien vastuullisempaa peliympäristöä rakentavien ratkaisujen vuosi.

epävarmuudesta huolimatta teimme vuonna 2020
isoja ja merkittäviä päätöksiä vastuullisemman
peliympäristön rakentamiseksi. Vuoden aikana
päivitettiin sekä Veikkauksen strategiaa että
vastuullisuuslinjauksia. Veikkauksen päivittyneen
strategian lähtökohtana on entistä turvallisempi ja
vastuullisempi peliympäristö.

Jouduimme tekemään Veikkauksessa koronaepidemian vuoksi isoja ja nopeita päätöksiä henkilökunnan, asiakkaiden ja asiamiesten terveyden
suojelemiseksi. Omat pelipaikkamme sekä asiamiesverkoston peliautomaatit suljettiin ensin
keväällä koko Suomessa noin neljäksi kuukaudeksi
ja vielä uudestaan marraskuun lopussa suuressa
osassa maata. Samalla jouduimme tekemään kipeitäkin ratkaisuja turvataksemme yhtiön toimintakyvyn
myös tulevaisuudessa. Koronatoimien vuoksi
Veikkaus joutui lomauttamaan noin 660 työntekijää
omista pelipaikoistaan touko-kesäkuussa. Vuoden
lopussa käytiin uudet yhteistoimintaneuvottelut,
jotka koskivat noin 800 veikkauslaista, ja joiden
tuloksena päädyttiin käynnistämään ensivaiheessa
noin 500 veikkauslaisen lomautukset vuoden
2021 alussa. Koronaepidemia laski Veikkauksen
pelikatetta vuonna 2020 yli 300 miljoonalla eurolla.
Koronaepidemian aiheuttamista haasteista ja

Uudistetun strategian toteuttamista vauhditettiin
vuoden aikana monilla merkittävillä päätöksillä ja
toimenpiteillä. Vähensimme asiamiesverkoston
peliautomaattien määrää 8 000:lla eli 40 prosentilla
edellisvuoden automaattimäärästä. Vuonna 2020
valmistauduimme myös monin tavoin vuoden
2021 alussa voimaan astuvaan asiamiesverkoston
peliautomaattien pakolliseen tunnistautumiseen ja
päätimme aikaistaa pakollisen tunnistautumisen
alkamaan omien pelipaikkojemme automaatti- ja
pöytäpeleissä jo kesällä 2021. Lisäksi fyysisissä
automaatti- ja pöytäpeleissä on tarkoitus ottaa
ensi kesänä käyttöön samat nopearytmisten pelien
pelirajat, jotka ovat jo nyt käytössä Veikkauksen
verkkopalvelussa. Pakollisen tunnistautumisen
arvioidaan yhdessä muiden pelaamisen hallinnan
välineiden kanssa leikkaavan pelaajien tappioita ja samalla vähentävän tuloutusta yhteiskunnalle vuositasolla noin 300 miljoonalla eurolla koronaa
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edeltäneen vuoden 2019 tuloutustasoon verrattuna.
Veikkauksen tavoitteena on, että sen kaikki
pelit edellyttävät tunnistautumista vuonna 2023.
Pakolliseen
tunnistautumiseen
siirtymisellä
pyritään vähentämään ongelmallista pelaamista.
Kun pelit ovat pelattavissa vain tunnistautumalla,
voimme
tarjota
asiakkaillemme
tehokkaita
välineitä pelaamisen hallintaan, ja pelaajan on
mahdollista mm. estää itseltään pelaaminen
kokonaan. Lisäksi pakollinen tunnistautuminen
helpottaa ikärajavalvontaa ja sen avulla voidaan
ehkäistä rikollista toimintaa ja rahanpesurikoksia.
Kun tunnistautuvan pelaamisen mahdollistama
turvallisemman pelaamisen ympäristö on kokonaisuudessaan parin vuoden kuluttua valmis,
Veikkaus on kansainvälisestikin mitattuna vastuullisen pelaamisen suunnannäyttäjä. Uskomme myös
uuden, valmisteilla olevan arpajaislain tukevan tätä
tavoitetta.
Haluan kiittää asiakkaita, henkilöstöä sekä kaikkia
yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä tänä
poikkeuksellisena ja haastavana vuotena!
Olli Sarekoski
toimitusjohtaja
Veikkaus Oy

Vastuu veikkauslaisista

Toimintakertomus ja tilinpäätös
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Toimintaympäristö
Rahapelialan toimintaan vaikuttavat useat muutosvoimat.
Kertomusvuoden alkupuolella uudistetulla strategialla pyrimme mahdollisimman hyvin ottamaan huomioon asiakkaidemme, muiden sidosryhmien ja yhteiskunnan odotukset sekä vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön
haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Arpajaislain uudistaminen
Tammikuun 2020 lopussa sisäministeriö asetti hallitusohjelman mukaisesti arpajaislain uudistamishankkeen. Tavoitteina oli selvittää lain uudistamistarpeita
erityisesti rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen
ehkäisyn ja vähentämisen edelleen tehostamiseksi.
Lisäksi pyrkimykseksi oli listattu selvittää lainsäädännöllisiä keinoja, joilla voidaan tukea Veikkauksen
toimintaedellytyksiä yksinoikeusjärjestelmän vahvistamiseksi.

TOIMINTAAMME VAIKUTTAVAT MUUTOSVOIMAT

Fyysinen myyntiverkosto

• Kaupan rakennemuutos
• Asiakaskäyttäytymisen ja

ostotottumuksien muutokset
kuten etämyynnin kasvu

Digitaalinen myynti

• Kilpailun kiristyminen ulkomailta

tulevan tarjonnan myötä erityisesti
nopearytmisissä peleissä

• Vanhempien ikäryhmien siirtyminen aiempaa
•

Rahapelaamisen maine

•

•

Sekä rahapelaamisen vastuullisuudella
että yleisesti laajemmalla yritysvastuulla ja kestävällä kehityksellä
kasvava merkitys liiketoiminnassa
Odotukset vastuusta pelaajille ja tehokkaista pelaamisen hallinnan välineistä

enemmän käyttämään verkkopalveluita
Mobiilipalveluiden merkityksen kasvu

Työryhmän esitys valmistui määräajassa marraskuun
2020 lopussa. Lausuntokierrokselle esitys lähtee
tammikuussa 2021. Hallituksen esityksen on budjettiriihessä tehdyn linjauksen mukaisesti tarkoitus tulla
eduskuntaan kesäkuuhun 2021 mennessä. Tämän jälkeen eduskunta käsittelisi arpajaislakiesityksen syysistuntokauden aikana niin, että laki astuisi pääosin
voimaan vuonna 2022.

Lainsäädäntö ja valvonta

•

Nopeasti kansainvälistyvän ja uusia
teknologioita hyödyntävän markkinan
luomat haasteet kuten
- viihdepelien sisäiset rahapelit
- virtuaalivaluutoilla toimivat pelialustat sekä
- uudenlaiset vaikeammin määriteltävät
tuoteryhmät
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Hankkeen toteuttamiseksi nimettiin työryhmä, jossa
Veikkauksen edustaja toimi pysyvänä asiantuntijana.
Veikkaus oli myös kuultavana hankkeen eri vaiheissa.

Arpajaislain uudistus perustuu pääministeri Sanna
Marinin hallituksen ohjelmaan. Sen mukaan rahapelipolitiikalla vähennetään rahapelaamisen haittoja turvaten Veikkauksen kanavointikykyinen yksinoikeus
ja toimintaedellytykset nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Uudistuksella halutaan myös ohjata
pelaamista lailliseen, vastuulliseen ja valvottuun pelitarjontaan.

Vastuullinen liiketoiminta

Vastuu veikkauslaisista

Toimintakertomus ja tilinpäätös
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Pelitoiminnan tuotto 2020

57 %
43 %

Veikkaus lyhyesti
Tarjoamme peleillä iloa ja elämyksiä, mutta
emme hinnalla millä hyvänsä. Haluamme huolehtia, että peli-ilo säilyy ja pelaaminen pysyy harmittomana. Lähes kaikki aikuiset suomalaiset ovat kokeilleet pelejämme, ja meillä
on yli kaksi miljoonaa etuasiakasta. Myös
pelien tuoton kautta olemme monella tavalla
mukana suomalaisessa elämässä.

Meitä veikkauslaisia on noin 1 600 ja työskentelemme lähes sadassa toimipisteessä
eri puolilla maata. Pelejämme myydään tuhansissa myyntipaikoissa, ja pelimme ovat
rajojen turvin pelattavissa veikkaus.fi:ssä.

MYYNTIKANAVAT
veikkaus.fi

Feel Vegas

Pelaamot

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

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

Raaputusarvat

KASINOPELIT
Peliautomaattien automaattipelit

VEDONLYÖNTI
Kiinteäkertoiminen vedonlyönti

Pitkäveto, Live-veto

Digitaaliset automaattipelit

Muuttuvakertoiminen vedonlyönti

Pöytäpelit

Pokeripelit, Blackjack, Ruletti

Digitaaliset pöytäpelit

Digitaalinen
kanava

Yhteensä

1 260 milj. €

Pelitoiminnan tuoton jakautuminen 2020

Mm. Emma, Novax, Pikapokeri, Fruttis
Mm. KultaJaska 2, Emma, Pikapokeri

546 milj. €

Myyntiverkosto

Asiamiesverkoston
myyntipaikat

Casino Helsinki

PELIT
ONNENPELIT

714 milj. €

54 %

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

9%

Pokeripelit, Blackjack, Ruletti

eArvat

12 %

25 %

Mm. Nokkapokka, Ässä, Fruttis,
Yökyöpelit

eBingo

Vuosi 2020

Vastuussa pelaajille

680 milj. €

110 milj. €

151 milj. €

319 milj. €

Avustustensaajille

Myyntipalkkiot

Arpajaisvero
valtiolle

Toimintakulut

Vastuullinen liiketoiminta

Vastuu veikkauslaisista
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Visiomme on
olla vastuullisen
pelaajakokemuksen
suunnannäyttäjä.

Tarkoituksemme
on tuottaa peleillä
iloa.

Strategian painopisteet
Tarkoitus, visio, arvot
Tarkoituksemme on tuottaa peleillä iloa.

1. VASTUULLISUUS

Visiomme on olla vastuullisen pelaajakokemuksen suunnannäyttäjä.

2. KANAVOINTIKYKY

Strategia

3. UUSI LIIKETOIMINTA

Veikkauksen strategiaa päivitettiin vuoden 2020 alkupuolella. Strategiassamme
korostuu pelaajakeskeinen vastuullisuus
eli vastuumme yksilölle. Painopisteinä
ovat vastuullisuuden lisäksi kanavointikyky, erinomainen asiakaskokemus,
uusi liiketoiminta sekä tavoite kehittää
Veikkauksesta pelialan paras työpaikka.
Strategia rakentaa muutosta kohti entistä
vastuullisempaa, kyvykästä, osaavaa ja
kustannustehokasta organisaatiota.
Päivitimme kertomusvuonna myös vastuullisuusohjelmamme uuden strategian
mukaiseksi sekä mittariston, jonka avulla
strategian toteutumista seurataan.

4. RAKENNAMME YHDESSÄ PELIALAN PARHAAN TYÖPAIKAN
Arvot
VASTUULLISUUS
Välitämme
ihmisistä

Vuosi 2020

ME

Menestymme
yhdessä

Vastuussa pelaajille

ROHKEUS
Teemme
tuloksia

Vastuullinen liiketoiminta

WOW

Yllätämme
elämyksillä

Vastuu veikkauslaisista
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"Vuosien 2019 ja 2020 aikana valmistelimme konsepteja ja asiakaspolkuja,
joiden tarkoituksena oli varmistaa mahdollisimman saumaton asiakaskokemus,
kun peliautomaateilla siirrytään pakolliseen tunnistautumiseen. Toteutimme
useita kokeiluja ja prototyyppejä, joiden avulla saimme arvokasta tietoa asiakkailtamme.

Vladimir Abramov
Palvelumuotoilupäällikkö,
Käyttöliittymät ja
käyttäjäkokemus

Projektiin osallistui laajasti asiantuntijoita ympäri Veikkausta ja suuri kiitos kuuluu myös pelisaleissa ja muissa toiminnoissa työskenteleville henkilöille, joiden
kautta saimme lisää palautetta ja ymmärrystä asiakastarpeista. Lokakuussa
2020 meillä oli ensimmäiset pilottiautomaatit kentällä ja tämän avulla saimme lisää varmuutta ja luottamusta siihen, että tunnistautumismenetelmät ja
asiakaspolut toimivat. Samalla paljastui myös useita parannuskohtia ja teemoja,
joihin kohdistetaan kehitystoimenpiteitä vuoden 2021 aikana.
Hajasijoitettujen automaattien siirtyminen pakolliseen tunnistautumiseen oli
tärkeä merkkipaalu, mutta tämä on vasta tien alku. Lähivuosina laajennamme
tunnistautumisratkaisuja muihin palveluihin ja parannemme asiakaskokemusta
asiakaspalautteen ja tarpeiden mukaan."

Neljä strategista painopistettä

1

Vastuullisuus

Edistämme entistä turvallisempaa ja
vastuullisempaa pelaamisympäristöä. Tavoitteenamme on turvallinen
pelaajakokemus ja peliongelmien
vähentäminen.

Turvallisella ja vastuullisella pelaamisympäristöllä tarkoitamme sitä, että asiakkaasta pidetään huolta. Tämä
näkyy esimerkiksi automaattipelaamisessa. Veikkaus
päätti aikaistaa pakolliseen tunnistautumiseen siirtymistä
tammikuuhun 2021 kaupoissa, ravintoloissa, kioskeilla
ja huoltoasemilla sekä omissa pelisaleissa kesäkuuhun
2021. Pakollisen tunnistautumisen myötä pelaajilla on
mahdollisuus saada itselleen pysyvä pelikielto peliautomaateille ja alaikäisten pelaamisen estäminen tehostuu.

• Uudistamme pelaamisen hallinnan
työkalut kaikkiin kanaviin.

Tavoitteenamme on, että kaikissa Veikkauksen peleissä
on tunnistautumisvelvoite vuoden 2023 loppuun mennessä. Kun tunnistautuvan pelaamisen mahdollistama
turvallisemman pelaamisen ympäristö on kokonaisuudessaan valmis, Veikkaus on kansainvälisestikin vertailtuna
vastuullisen pelaamisen suunnannäyttäjä.

• Koulutamme henkilöstöämme vastuullisuuteen ja siihen liittyviin tapoihin toimia.

Vuosi 2020

Vastuussa pelaajille

• Olemme vähentäneet peliautomaattien
määrää ja pelien markkinointia.
• Kehitämme asiakasdataan perustuvia
toimenpiteitä pelaajan turvallisuuden
parantamiseksi.

Vastuullinen liiketoiminta

Vastuu veikkauslaisista

Toimintakertomus ja tilinpäätös

8

2

Kanavointikyky

Kehitämme tarjoamaa palvellaksemme asiakasta erinomaisesti. Haluamme tarjota asiakkaalle pelipalvelun,
joka on kiinnostava, turvallinen ja
juuri hänelle personoitu.

3

Uusi liiketoiminta

Pyrimme siihen, että rahapelaamiseen kohdistuva kotimainen kysyntä ohjautuu mahdollisimman kattavasti luotettavaan ja valvottuun pelaamisympäristöön.
Tavoitteenamme on varmistaa markkinajohtajuus Suomessa myös kilpaillussa digitaalisessa ympäristössä vuonna
2025. Tulevalla arpajaislain uudistamisella on keskeinen
rooli siinä, miten pelaaminen jatkossa ohjautuu Veikkauksen tarjontaan. Regulaatio asettaa Veikkauksen toiminnalle
tarkat reunaehdot, jotka vaikuttavat yhtiön kykyyn kanavoida rahapelaamista kotimaiseen tarjontaan. Veikkauksella on käytössä tarkasti rajatut keinot markkinoinnissa
ja myynnin edistämisessä sekä pelien ominaisuuksissa.
Emme esimerkiksi tarjoa pelaajille ilmaista pelirahaa
emmekä käytä aggressiivisia toimenpiteitä saadaksemme
asiakkaita pelaamaan.

Pyrimme luomaan uutta liiketoimintaa, joka tuottaisi merkittävää katetta vuonna 2025. Yhtiön
uuden liiketoiminnan laaja-alainen kehittäminen
edellyttää valtio-omistajan lupaa.

Panostamme uuden liiketoiminnan
luomiseen. Tavoitteenamme on liiketoiminta kansainvälisellä, yritysten
välisellä pelikehityksen ja -palveluiden markkinalla.

4

Rakennamme yhdessä
pelialan parhaan työpaikan

Panostamme kulttuurin, osaamisen
ja organisaatiorakenteiden kehittämiseen. Tavoitteenamme on ketterä ja
tehokas yhtiö sekä monimuotoinen
työpaikka, jossa on ilo olla töissä.

• Uudistamme erityisesti digitaalisten pelien
valikoimaa ja peliominaisuuksia.
• Tuomme asiakkaille pelaamiskokemusta laajentavia digitaalisia palveluita yli kanavien.
• Parannamme asiakaskokemusta jatkuvasti.
• Pelipalvelumme tuntuu asiakkaasta kiinnostavalta, turvalliselta ja juuri hänelle personoidulta.

• Yhdistämme pelaajat, pelit ja ratkaisut kaikkikanavaisiksi paikallisiksi palveluiksi yritysasiakkaillemme.
• Innovoimme yhdessä asiakkaiden kanssa
uusia vastuullisia ratkaisuja ja konsepteja
pelimarkkinoille.
• Tähtäämme täyden palvelun ratkaisujen myyntiin ja ainutlaatuiseen asiakaskokemukseen
pelialan kansainvälisille toimijoille.
• Tuemme kansallisten peliyhtiöiden digitalisoitumista Veikkauksen osaamisella ja teknologioilla.

Toimimme ympäristössä, joka muuttuu nopeasti. Tämä asettaa meille sekä vaatimuksen että
mahdollisuuden uudistaa toimintatapojamme ja
rakenteitamme jatkuvasti vastaamaan ympäristön
ja asiakkaiden odotuksiin parhaalla mahdollisella
tavalla.
Uskomme siihen, että hyvinvoiva, motivoitunut
ja osaava henkilöstö on yhtiön voimavara. Tästä
syystä strategiamme yksi kulmakivi on vahva
panostaminen uudistumiseen ja kehittymiseen.

• Kehitämme yhdessä toimintatapojamme
sujuvammiksi.
• Otamme kaikki veikkauslaiset mukaan
yhteisten päämäärien toteuttamiseen.
• Kasvatamme osaamistamme yhdessä ja
lisäämme sisäistä liikkuvuutta ja yhteistyötä.
• Uudistamme johtamistamme niin, että se
auttaa meitä pääsemään tavoitteisiimme.
• Välitämme toisistamme ja panostamme positiivisen työnantajamielikuvan rakentamiseen.

Vuosi 2020

Vastuussa pelaajille

Vastuullinen liiketoiminta

Vastuu veikkauslaisista
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Strategiamittarit
TAVOITE

MITTARI

2020 TOTEUMA

VEIKKAUKSEN ERITYISTEHTÄVÄ

Peliongelmien väestötason esiintyvyys (%) 1)

2,48 % (tavoite alle 2,95 %). Peliongelmien väestötason
esiintyvyys pysyi selkeästi tavoitetta alemmalla tasolla.

VASTUULLISUUS

Vuoden aikana tunnistautuneena pelanneiden määrä (hlö)

Tunnistautuneena pelanneena ja näin vastuullisuustyökalujen
piirissä oli 1 808 000 (tavoite 1 880 000) pelaajaa.

KANAVOINTIKYKY

Markkinaosuus digitaalisessa kanavassa (%) 2)

Markkinaosuus 62,7 % säilyi hyvällä tasolla kansainvälisestä
luvattomasta tarjonnasta huolimatta (tavoite 63,0 %).

ERINOMAINEN ASIAKASKOKEMUS

Asiakastyytyväisyys (NPS) 3)

Asiakaskantakyselyn keskiarvo nousujohteinen
päätyen tasoon 18,58 (tavoite 25,0).

VAHVA BRÄNDI

Brändin maine (indeksi) 4)

Brändin maineen kehitys oli nousujohteinen 3,34 (tavoite 3,50).

UUSI LIIKETOIMINTA

Lupa uuteen liiketoimintaan olemassa ja 1. toteutushanke käynnissä. Uuden liiketoiminnan liikevaihto ja portfolion arvo (M€)

Lupa linkittyy arpajaislain uudistukseen, hallituksen esitys
eduskunnalle tulossa 2021 aikana.

PELIALAN PARAS TYÖPAIKKA

Henkilöstötyytyväisyys (indeksi) 5)

People Power indeksi hyvällä A-tasolla 65,2 (tavoite 67,5).

TOIMINNAN TEHOKKUUS

Tehokkuus: kulut / pelikate (%)

Kulut / pelikate 32,9 % (tavoite 27,5 %).

Osa mittareista linkittyy tulospalkitsemiseen
1) Väestökysely. Lähtötaso 2019 määritelty v. 2017–2018 väestökyselyjen keskiarvon perusteella
2) Veikkauksen digipelikate, muiden yhtiöiden osalta arvio H2 Gambling Capital
3) Asiakaskantakysely, viimeisen kuuden kuukauden aikana pelanneet, kuukausittain
4) Luottamus & Maine -tutkimus (väestötaso), mittaus 2x vuodessa, tuloksena vuoden viimeinen mittaus
5) Henkilöstökysely People Power index

Vastuullisuus
Kanavointikyky

Yli

Uusi liiketoiminta
Rakennamme yhdessä pelialan parhaan työpaikan
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Vuosi 2020
Tämä vastuullisuusraportti pohjautuu Veikkauksen vastuullisuusohjelmaan 2020-2025, joka hyväksyttiin yhtiön
hallituksessa maaliskuussa 2020. Vastuullisuusohjelma
kokoaa yhteen meille oleelliset yhteiskuntavastuun tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Ohjelma jakautuu kolmeen
painopistealueeseen: 1) Vastuussa pelaajille, 2) Vastuullinen liiketoiminta, 3) Vastuu veikkauslaisista.

Tavoitteita ja konkreettisia tekoja avataan tarkemmalla tasolla raportin seuraavissa luvuissa. Vastuullisuusraportointiamme ohjaa Global Reporting Initiative (GRI)
-viitekehyksen standardit. Lisäksi olemme peilanneet
raportin sisältöä kansallisten peliyhtiöiden yhteiseen
vastuullisuusohjeistukseen (European Lotteries CSR Guidelines).

Kullekin painopistealueelle on määritelty pitkän aikavälin
sitoumukset kuvaamaan tapaamme toimia ja sekä kertomaan tahtotilastamme vuoteen 2025 mennessä. Kolme
painopistettä pitävät sisällään myös sidosryhmäyhteistyön
avulla määritellyt olennaisimmat asiat.

MERKITTÄVIÄ TEKOJA VUONNA 2020

2020
12

1

Pelaajakeskeistä
vastuullisuutta
painottavan
strategian päivitys
valmistui.

Hallituksen
nimeämä eettinen
neuvottelukunta
aloitti toimintansa.

2

3

Vastuullisuusohjelma
2020-2025
valmistui.

Päivitimme
yhtiön markkinointiviestinnän
vastuullisuusperiaatteet.

4

Teimme markkinointiviestinnän vastuullisuustentin, joka kaikkien markkinointia tekevien, myös
ulkoisten yhteistyökumppaneiden, on suoritettava
hyväksytysti.

5

6

Rakensimme omien
pelipaikkojen henkilöstölle
kuukauden mittaisen
koulutuskokonaisuuden
koronapandemiasta
aiheutuneiden lomautusten
minimoimiseksi.

Päätimme pakollisen
tunnistautumisen
ulottamisesta kaikkeen rahapelaamiseen
vuoden 2023 loppuun
mennessä.

7
Kiristimme alaikäisvalvontamallia
ja viiteikäraja
nostettiin
30 vuoteen.

Vuosi 2020
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8

Rajoitimme
peliautomaattien
määrän yhdessä
myyntipaikassa
enintään neljään.
Vähensimme
asiamiespisteiden
(kauppojen, kioskien,
ravintoloiden ja
liikenneasemien)
peliautomaattien
määrää 18 500:sta
10 500:aan.

9

Rakensimme
kaikille veikkauslaisille
pakollisen vastuullisuusteemaisen kuuden
verkkokurssin opintokokonaisuuden.

Vastuullinen liiketoiminta

10

Toteutimme
paljon pelaavien
asiakkaiden
kontaktointipilotin.

11

12

2021
1

Edistimme vuoden
aikana aktiivisesti tunnistautumista ja asiamiesverkoston peliautomaatit
ovat täystunnistautumisen
piirissä 12.1.2021
alkaen.

Vastuu veikkauslaisista

Toimintakertomus ja tilinpäätös
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Vastuullisuusohjelma
Veikkauksen uusi Vastuullisuusohjelma 2020–2025 valmistui maaliskuussa. Veikkauksen hallitus hyväksyi valinnat suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin
(SDG), ohjelman painopisteet, pitkän aikavälin sitoumukset,
olennaiset teemat sekä ylätason toimintasuunnitelman eli
tavoitteet ja mittarit.

VEIKKAUKSELLE KESKEISIMMÄT YK:N
KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET

Ohjelma jakautuu kolmeen painopistealueeseen, jotka ovat
Vastuussa pelaajille, Vastuu veikkauslaisista ja Vastuullinen liiketoiminta.
Vastuullisuusohjelma rakennettiin uudistuneen strategian
pohjalta yhteistyössä ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien
kanssa. Asiakkaiden odotuksia kartoitettiin, tärkeimpien
sidosryhmien edustajia haastateltiin ja sisäisissä työpajoissa kuultiin laajasti veikkauslaisten ajatuksia vastuullisuudesta.
Rahapelaamisen vastuullisuuden rinnalla laajemman yhteiskuntavastuun vaatimus kasvaa, kun eri sidosryhmät
odottavat kaikilta yrityksiltä toimenpiteitä mm. vastuullisen
päätöksenteon, henkilöstöstä huolehtimisen ja ympäristövastuun kehittämiseksi ja edistämiseksi.
Ensimmäistä kertaa vastuullisuusohjelmaan on kiinnitetty
Veikkauksen näkökulmasta olennaisimmat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG, Sustainable Development
Goals). Tavoitteita on yhteensä 17, joista Veikkaukselle tärkeimmät ovat: terveys ja hyvinvointi, sukupuolten tasa-arvo, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto sekä yhteistyö ja kumppanuus.
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VASTUULLISUUSOHJELMA 2020–2025

VASTUUSSA
PELAAJILLE

VASTUULLINEN
LIIKETOIMINTA

Sitoumuksemme

Sitoumuksemme

• Ennaltaehkäisemme peliongelmia ja
tarjoamme vastuullisen pelaajakokemuksen.

• Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää.

• Tarjoamme turvallisen peliympäristön ja
tarjoamme rahapelejä vain täysi-ikäisille.

• Olemme suunnannäyttäjä
pelialan vastuullisuudessa.

• Pelimme ovat luotettavia.

• Vaikutamme positiivisesti yhteiskuntaan.
2020

• Käynnistimme kokonaisuuden rakentamisen, jossa
asiakkaan pelihistoria, pelaamisen hallinnan välineet
ja vastuullisuusviestit ovat luonteva osa pelaamiskokemusta (vastuullisuus-by-design).

• Uudistimme pakollisen vastuullisen markkinointikoulutuskokonaisuuden sisältäen markkinointiviestinnän
vastuullisuustentin, joka kaikkien markkinointia tekevien,
myös ulkoisten yhteistyökumppaneiden, on suoritettava
hyväksytysti.

MITTARI: Tunnistautuneena pelanneiden määrä
vuoden aikana (2020 lähtötaso 1 808 000 hlöä)
MITTARI: Peliongelmien esiintyvyys väestötasolla
(2020 lähtötaso 2,48 %)

2025

• Pakollinen tunnistautuminen laajennettu koskemaan
kaikkea pelaamista.
TAVOITE: Tunnistautuva pelaaminen 100 % vuonna 2023
TAVOITE: Peliongelmien väestötason esiintyvyys:
Veikkauksen osuus laskee

Sitoumuksemme
• Veikkaus on pelialan paras työpaikka.

• Toimimme eettisesti oikein.

2020

• Käynnistimme uudistetun pelaamisen hallinnan
kokonaisuuden rakentamisen.

VASTUU
VEIKKAUSLAISISTA

• Rakensimme kaikille veikkauslaisille pakollisen vastuullisuusteemaisen kuuden verkkokurssin opintokokonaisuuden.

• Käynnistimme Compliance-ohjelmakokonaisuuden
päivittämisen.
MITTARI: Luottamus & Maine -tutkimus: vastuullisuusmielikuva (2020 lähtötaso 3,1 %)
MITTARI: Kustannustehokkuus: kulut/pelikate
(2020 lähtötaso 32,9 %)

2020

Käynnistimme pelialan paras työpaikka –hankeen, jonka
puitteissa edistetään muutoksen edellyttämiä kokonaisuuksia
yhdessä henkilöstön kanssa.
MITTARI: Henkilöstökyselyn tulos (2020 lähtötaso 66,2)
MITTARI: Henkilöstön peliongelmien esiintyvyys
(2020 lähtötaso 3,8)

2025

• Jatkuva uudistuminen, osaamisen kehittäminen
ja työssä jaksamisen varmistaminen.
• Veikkaus on suunnannäyttäjä pelialan
vastuullisuudessa.
TAVOITE: Veikkaus on pelialan paras työpaikka
TAVOITE: Veikkaus on peliongelmaton työpaikka

2025

Veikkauksen yhteiskunnallisten positiivisten vaikutusten varmistaminen ja vastuullisuusmielikuvan vahvistuminen (tuotot
yhteiskunnalle, peliongelmien hallinta, kanavointikyky)
TAVOITE: Luottamus & Maine -tutkimus:
yritykset Suomessa TOP-10 (maineen mukaan)
TAVOITE: Kustannustehokkuuden parantaminen

Vuosi 2020

Vastuussa pelaajille

Vastuullinen liiketoiminta

Vastuu veikkauslaisista

Toimintakertomus ja tilinpäätös

13

Vastuullisuuden mittarit
VASTUUSSA PELAAJILLE
Tunnistautuneen pelaamisen osuus pelikatteesta, % 1)

2020

2019

58,1

2018

2017

45

44,8

40,6

Täyttyneiden rahansiirtorajojen määrä vuodessa yhteensä, hlöä

737 000

742 000

692 000

-

Täyttyneiden rahansiirtorajojen määrä kuukaudessa yhteensä (ka) hlöä

330 000

305 000

273 000

-

Peliongelmien ennaltaehkäisyssä onnistuminen, % 2)

33

30

34

-

Kansalaismielipide alaikäispelaamisen valvonnassa onnistumisesta, % 3)

64

64

61

57

1) Yli 13 prosentin nousu edellisvuoteen verrattuna johtuu pitkälti peliautomaattien sulkemisesta johtuneesta anonyymin pelaamisen laskusta. 2) Lähde: Taloustutkimuksen
Omnibus-kysely. Tutkimusväittämä: “Veikkaus ennaltaehkäisee toiminnallaan peliongelmien syntymistä”. Täysin samaa mieltä tai jossain määrin sama mieltä. Yhteensä 4 000
vastaajaa vuosittain. Kysytty ensimmäisen kerran vuonna 2018. 3) Lähde: Taloustutkimuksen Omnibus-väestökysely. Tutkimuskysymys: Arpajaislain mukaan alle 18-vuotias
ei enää saa pelata raha-automaattia edes samaan perheeseen kuuluvan täysi-ikäisen henkilön seurassa tai luvalla. Toteutuuko laki mielestänne...? Täysin samaa mieltä tai
jossain määrin samaa mieltä. Yhteensä 4 000 vastaajaa vuosittain.

VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA
Tulos, milj. €
Tuotot yhteiskunnalle, milj. € 1)
Pelikate, milj. € 2)
Yhteisen hyvän osuus pelikatteesta, % 3)
Peliongelmaisten osuus väestöstä, % vuonna 2020 4)

2020

2019

2018

2017

680,2

1 009,4

1 014,2

1 021,3

862,4

1 246,6

1 265,6

1 273,8

1 260,3

1 690,7

1 759,0

1 777,8

68,4

71,7

69,7

69,4

2,3/2,6

3,1/2,9/2,8

2,8/2,6

3,1/3,3

Veikkauksen osuus kotimaisesta rahapelimarkkinasta, % 5)

80

85

86

90

Digitaalisen pelaamisen suositteluindeksi (NPS)

19

19

31

28

Mielipide Veikkauksen mainonnan määrästä, % 6)

66

61

69

-

Ratkaisusuositusehdotus, lkm 7)

40

28

52

46

Peliautomaattien kierrätys, %

97

97

97

97

1) Tuotot yhteiskunnalle sisältäen arpajais- ja arvonlisäveron. 2) Pelikatteen laskuun 25,5 % vaikutti erityisesti koronapandemia 3) Veikkauksen voiton ja arpajaisveron suhde
pelikatteeseen. Pelikate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta pelaajille maksetut voitot. 4) Lähde: Veikkauksen Taloustutkimuksella teettämät väestökyselyt rahapeliongelmien väestöosuudesta SOGS-mittarilla mitattuna. Vuosina 2017 ja 2018 kyselytulokset saatiin huhti- ja joulukuussa. Vuonna 2019 huhti-, elo- ja joulukuussa ja vuonna 2020
huhti- ja marraskuussa. Kullakin kyselykierroksella oli noin 5 000 vastaajaa. 5) Rapostointitapa muuttunut vuonna 2018. Markkinaosuus pohjautuu ulkomaille pelaamisen
osalta H2 Gambling Capitalin arvioon. Vuonna 2017 markkinaosuus perustui Veikkauksen omaan arvioon ulkomaille pelaamisesta. 6) Lähde: Taloustutkimuksen Omnibus-väestökysely. Tutkimuskysymys: ”Mitä mieltä olet Veikkauksen mainonnasta Suomessa?” Aivan liian tai liian vähäistä ja olen tyytyväinen tämän hetkiseen mainonnan määrään.
4 000 vastaajaa. Kysytty ensimmäisen kerran vuonna 2018. 7) Vahva kuluttajasuoja takaa asiakkaan oikeusturvan mahdollisissa ongelmatilanteissa, joissa asiakas kokee
tulleensa väärin kohdelluksi. Näitä tapauksia varten on asiakkaalla käytössä viranomaisen ratkaisusuositusehdotus.

VASTUU VEIKKAUSLAISISTA
Henkilöstön sitoutumisindeksi 1)

2020

2019

2018

2017

66,2

57,7

65,9

61,5

Henkilöstöstä kokee huolta omasta pelaamisestaan, % 2)

3,8

4,1

4,2

3,8

Vastuullisuuden verkkokoulutuskokonaisuuden suorittaneet, % henkilöstöstä 3)

99

61

73

-

1) Lähde: Henkilöstötutkimus, Corporate Spirit 2) Lähde: Henkilöstötutkimus, Corporate Spirit. Tutkimusväittämä: ”Olen kokenut rahapelaamiseni ongelmalliseksi viimeisen
vuoden aikana”. Täysin tai jossain määrin samaa mieltä. 3) Vuosina 2018–2019 Eettiset ohjeet -verkkokurssi oli suunnattu uusille työntekijöille. Vuonna 2020 vahvistettiin
vastuullisuusosaamista uudistamalla ja laajentamalla vastuullisuuden koulutuskokonaisuutta kuudella verkkokurssilla: 1) Vastuullisuus Veikkauksessa 2) Vastuullisuus: Eettiset periaatteet 3) Rahanpesun estäminen Veikkauksessa 4) Tietosuoja - GDPR 5) Tietoturvan perusteet 6) Peli-ilo on meidän juttu. Kaikki kuusi verkkokurssia ovat pakollisia
kaikille veikkauslaisille.
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EETTISEN

Eettinen neuvottelukunta
tuo ulkopuolista näkemystä
ja asiantuntijuutta

neuvottelukunnan
kokoonpano
Puheenjohtaja
Saija Kivinen
lakiasiainjohtaja
Telia Finland Oy

Vastuullisuuden johtaminen
Veikkauksen strategian mukaisesti tavoitteenamme on entistä turvallisempi pelaamisympäristö. Myös yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden vahvistaminen ja alati muuttuvan
toimintaympäristön vaateisiin vastaaminen vaativat saumatonta yhteistyötä niin sisäisesti kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa. Vastuullisuuden johtamisen painopisteenä
on vastuumme pelaajille, haluamme tarjota heille aidosti
välittävän ja vastuullisen tavan sekä paikan pelata pelejämme.
Yhteiskuntavastuun painopisteistä vastaa yhtiön johtoryhmä. Osana laki- ja vastuullisuustoimintoa on yhteiskuntavastuuyksikkö, joka toimii vastuullisuuden kehitystyössä,
hankkeissa ja projekteissa sekä vastuullisuusasioiden
erityisasiantuntijana. Yksikkö koordinoi ja raportoi sekä
toteuttaa vastuullisuutta edistäviä toimenpiteitä yhdessä
muiden yksiköiden ja tiimien kanssa. Yhteiskuntavastuuyksikön esimiehenä toimii vastuullisuusjohtaja ja yhtiön
johtoryhmässä vastuullisuudesta vastaa laki- ja vastuullisuusjohtaja.

Yhtiön hallitus ja hallintoneuvosto käsittelevät vastuullisuuden teemoja säännöllisesti kokouksissaan. Hallituksen
tarkastusvaliokunnan toimenkuvaa laajennettiin katsausvuonna niin, että se käsittää aikaisemmin tarkastusvaliokunnalle kuuluneiden tehtävien lisäksi myös yhtiön
erityistehtävään sekä yritysvastuuseen liittyvien asioiden
käsittelyn ja seurannan. Valiokunnan nimeksi muutettiin
Tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunta (TVVK).
Hallintoneuvosto antaa valtioneuvoston kanslialle yhtiökokouksessa oman kertomuksensa Veikkauksen rahapelitoiminnan kehityksestä ja niistä toimista, joilla yhtiö pyrkii
ehkäisemään pelihaittoja. Kertomus julkaistaan Veikkauksen verkkosivuilla.
Vuonna 2020 aloitti toimintansa Veikkauksen hallituksen
nimeämä eettinen neuvottelukunta, joka toimii erityisesti
operatiivisen johdon neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä.
Neuvottelukunnan tarkoitus on tuoda ulkopuolinen näkemys rahapelitoiminnasta yhtiön hallituksen ja operatiivisen
johdon käyttöön. Neuvottelukunta keskittyy erityisesti pelien ja niiden markkinoinnin etiikkaan, pelihaittoihin sekä
pelaamisen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyviin asioihin.
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Jäsenet:
Susanna Raisamo
pelihaittatutkija
THL
Lassi Rajamäki
toiminnanjohtaja
Sosped
Mikko Meriläinen
pelitutkija,
Tampereen yliopisto
Terhi-Anna Wilska
sosiologian professori
Jyväskylän yliopisto
Jani Halme
luova johtaja
Toinen PHD
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Pelialan vastuullisuuden edistäminen
Veikkauksen visio on olla vastuullisen asiakaskokemuksen
suunnannäyttäjä. Haluamme nostaa asiakkaillemme tarjottavat vastuulliset pelipalvelut sekä turvallisen peliympäristön kaiken tekemisen keskiöön.
Toimimme aktiivisesti kansainvälisissä rahapelitoimialan
kattojärjestöissä, missä pyrimme jakamaan osaamistamme ja samalla oppimaan muilta. Veikkauksen toimitusjohtaja on European Lotteries (EL) hallituksen jäsen ja meillä
on edustus useissa kansainvälisten järjestöjen työryhmissä.
Meillä on voimassa seuraavien kansainvälisten rahapelitoimialan kattojärjestöjen vastuullisen rahapelaamisen
standardit: World Lottery Association (WLA), European
Lotteries (EL) sekä European Casino Association (ECA).
Vuonna 2020 läpäisimme sekä EL:n että ECA:n vastuullisuusstandardien kevyemmät välivarmennukset. Vuoden
2021 lopulla on jälleen vuorossa EL:n kolmen vuoden välein
tehtävä täysvarmennus ulkopuolisen tahon toimesta.

Kansainvälistä tuotekehitysyhteistyötä
Lotteries Entertainment Innovation Alliance eli LEIA on
kansainvälinen viiden lottery-yhtiön vuonna 2018 perustama yhtiö, joka vuonna 2020 lopulla päätti vahvistaa innovaatiotyöskentelyään ja hakea siihen vahvistusta LEIAan
kuuluvista peliyhtiöistä. LEIAn omistajia ovat Danske Spil,
Française des Jeux, Norsk Tipping, Svenska Spel ja Veikkaus. LEIA-yhtiön on tarkoitus tehostaa mukana olevien yhtiöiden tuotekehitystä ja tuottaa uudenlaista tuotesisältöä.
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Sidosryhmäyhteistyö
Avoin ja osallistuva vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on olennainen
osa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Haluamme kuulla ja ymmärtää
sidosryhmiemme odotuksia, hakea ratkaisuja sekä kehittää toimintaamme odotuksiin vastaamiseksi. Näiden odotusten tuntemus, niihin
vastaaminen sekä luottamus yhtiön toimintaan ovat yhtiölle menestyksekkään toiminnan edellytyksiä. Haluamme viestiä avoimesti omasta
toiminnastamme ja kehittää jatkuvasti uusia muotoja ja tapoja aktiiviseen sidosryhmävuorovaikutukseen.

SIDOSRYHMÄ

Vuorovaikutuksen tavat ja kanavat

Avainteemat ja odotukset

Vuosi 2020

Asiakkaat

Asiakaspalvelu. Säännölliset kyselyt,
tutkimukset ja haastattelut.
Veikkauksen verkkosivut, mobiilisovellus ja sosiaalisen median
kanavat. Viestintä ja markkinointi.

Keskeistä vastuullinen tunnistautuva
pelaaminen, joka toteutetaan henkilökohtaisen ja personoidun asiakaskokemuksen
avulla. Asiakastietojen luottamuksellisuus
ja luotettavat maksutapahtumat.

Asiakkaita opastettiin vastuulliseen tunnistautuvaan pelaamiseen anonyymin
pelaamisen sijaan.
Määritimme asiakaskokemuksen tahtotilan. Asiakaskokemuksen tavoitteena on
tyytyväinen asiakas, joka pelaa brändilupauksemme mukaisesti ilon puolella.
Veikkaus nousi 56:n organisaation joukossa kymmenen parhaan yrityksen
joukkoon Asiakkuusindeksi-tutkimuksessa. Vuonna 2020 selvitettiin erityisesti
sitä, miten suomalaiset yritykset ovat auttaneet ja huolehtineet asiakkaistaan
korona-aikana.

Asiamiessopimus, markkinointiohjeet,
koulutukset, myyntipaikkojen ja asiamiesten extranet Myynet, pelimyyjien suljettu
Facebook-ryhmä, myyntipaikkoihin jaettava
ajankohtaistiedote Veikkaus-uutiset ja
yhteistyö vähittäiskaupan ketjujen kanssa.

Vastuullinen, turvallinen ja tunnistautunut
pelaaminen osana asiakaskokemusta
ja pelimyyjien koulusta sekä viestintää.
Pelaamisen 18 vuoden ikärajan ja viiteikärajan valvonta myyntipaikoissa, rahapelien vastuullisen myynnin, rahanpesun
valvonnan ja markkinoinnin toteuttaminen
myyntipaikoissa.

Veikkaus poisti vuoden aikana asiamiesverkostonsa myyntipaikoista 8 000
peliautomaattia. Lisäksi Veikkaus päätti, että yhdessä asiamiesverkoston
myyntipaikassa voi olla enintään neljä peliautomaattia.
Veikkauksen myyntipaikkaverkosto supistui noin 1 000 myyntipaikalla edelliseen vuoteen verrattuna.
Loppuvuonna käynnistettiin vuosittain uusittavan Vastuullinen pelimyynti -verkkokurssin lanseeraus. Koulutus sisältää tietoa mm. ikärajavalvonnasta, pelaamisen hallinnan välineistä, rahanpesun ehkäisystä ja muista vastuullisuuteen
liittyvistä ohjeista. Vastuullisuus on esillä kaikissa pelimyyjien koulutuksissa ja
myyjäviestinnässä.
Peluurin esitteet ovat asiakkaiden saatavilla kaikissa pelipaikoissa.

Veikkauksen pelien pelaajat

Pelimyyjät,
asiamiehet ja
vähittäiskaupan ketjut
Veikkauksen kanssa sopimussuhteessa olevat asiamiehet
ja veikkauspelien myyjät sekä
vähittäiskaupan ketjut.
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Henkilöstö

Sisäisenä pääviestintäkanavana intranet,
missä mahdollisuus kommentoida uutisissa. Jokainen veikkauslainen voi luoda
sisältöjä, uutisia ja blogeja ja sitä kautta
kehittää kulttuuriamme.
Monipuoliset sisäiset tapahtumat, joissa
vahvistettu voimakkaasti vuorovaikutteisuutta.
Toteutamme henkilöstötutkimuksen, pulssikyselyt ja onnistumiskeskusteluja.
Kannustamme keskustelumahdollisuuksien
lisäämiseen esimiehen ja veikkauslaisen
kesken.
Veikkauslaiset raportoivat complianceasioista ilmoituskanavan ja sähköpostin
kautta.
Viestiheimo (mukana tällä hetkellä 240
veikkauslaista kaikista toiminnoistamme)
jakaa ja tuottaa tietoa intranetissä. Heimo
toimii uusien teemojen sparrareina ja
pilotteina.

Vuonna 2020 käynnistimme Pelialan parhaan työpaikka -ohjelman, jossa on kuusi
osa-aluetta: valmentava johtajuus, kasvun
mahdollisuudet, tuottava työympäristö,
terveys ja hyvinvointi, merkityksellinen
työ sekä keskinäinen luottamus ja sujuva
työnteko.
Vastuussa veikkauslaisista on yksi
kolmesta uuden Vastuullisuusohjelman
painopisteistä.

Toteutimme henkilöstölle Pelialan parhaat -koulutuskokonaisuuden sekä muut
vastuullisuuskoulutukset.
Valmentavan johtajuuden opas ja koulutukset toteutimme kaikille esimiehille.
Toteutimme johtajuuden periaatteisiin nojautuva 360-mittaus sekä 270-pilotti.
Lanseerasimme Veikkauksen esimiestyön perusteet -valmennusohjelman.
Lanseerasimme markkinoinnin vastuullisuustentin, mikä jokaisen markkinointia
tekevän veikkauslaisen on läpäistävä. Muille se on vapaaehtoinen.
Toteutimme joka kuukausi suorina lähetyksinä ja tallenteina koko henkilöstölle
Veikkaus Now! -henkilöstöinfoja.
Järjestimme alkuvuonna Veikkaus OPEN -kiertueen sekä loppuvuonna virtuaalikeskustelutilaisuuden, joissa käytiin keskustelua keskeisistä strategisista
painopisteistä ja niiden toteutuksesta.
Uuden ajan työskentelykäytänteet -projekti käynnistyi.
Otimme käyttöön työnantajatarinan.
Lanseerasimme varhaisen välittämisen toimintamallin ja siihen liittyvät Välitä!
-esimiesvalmennukset.
Otimme käyttöön One HR -palvelumallin.
Järjestimme Viestiheimolle viestintä- ja sisällöntuotantovalmennusta.

Säännöllinen yhteydenpito, tapaamiset,
digitaaliset yhteydenpitokanavat ja tilaisuudet. Tuoton käytön viestintä.

Veikkauksen toiminnan hyväksyttävyys.
Tuoton suuruus, jatkuvuus ja kohdistuminen. Yhteistyö valittujen aiheiden ja
teemojen parissa.

Veikkauksen vastuullisuudesta, tuloutuksesta, kanavointikykyisestä
yksinoikeudesta sekä muista teemoista ja ajankohtaisista asioista
viestimme avustuksensaajille aktiivisesti.

Säännölliset tapaamiset kotimaassa ja
EU-tasolla erillisen vaikuttamissuunnitelman mukaisesti. Hallintoneuvosto. Osavuosikatsaukset ja vastuullisuusraportointi.
Jatkuva keskusteluyhteys.

Veikkauksen toiminnan yleinen hyväksyttävyys ja vastaus toimintaympäristön ja
lainsäädännön muutoksiin.

Vuoden 2020 aikana yhteydenpito on tapahtunut pääosin etäyhteyksin
koronatilanteen takia.
Hallitusohjelman linjauksen mukaisesti käynnistettiin arpajaislain uudistuksen
toinen vaihe. Uudistuksen tavoitteena on kehittää järjestelmää kanavointikykyisen yksinoikeusjärjestelmän pohjalta.

Säännöllinen yhteydenpito Veikkauksen
strategiaan ja vastuullisen pelaamisen
ekosysteemin rakentamiseen liittyen.
Tiivis vuoropuhelu säädösvalmisteluun ja
valvontakäytäntöihin liittyen (SM, Poha,
valvojat).
Säännöllinen yhteydenpito vastuulliseen
pelaamiseen ja tuloutuskehitykseen liittyen
(STM, OKM, MMM).
Yhteistyö ja tiedonjako pelaamisen ja
pelihaittojen tutkimukseen ja kehitykseen
liittyen (THL, arviointityöryhmä).

Yksinoikeusjärjestelmän oikeutus, kanavointikyky ja hyväksyttävyys. Veikkauksen
strategia ja kilpailukyky. Pelihaittojen
ennaltaehkäisy, seuranta ja tutkimus.

Hyväksytyn strategian mukaisesti vuonna 2020 jatkettiin Veikkauksen vastuullisen pelaamisen ekosysteemin rakentamista tiiviissä vuoropuhelussa
omistajaohjauksen ja sisäministeriön kanssa.
Vastuullistoimien edellyttämät lainsäädännölliset uudistukset on sisällytetty
arpajaislain uudistuksen toisen vaiheen luonnokseen, joka valmistui loppuvuodesta.
Vastuullisuustoimet pienentävät Veikkauksen pelikatetta arviolta noin 300 M€
vuositasolla. Yhtiö on informoinut tuloutusnäkymistä säännöllisesti
mm. edunsaajaministeriöitä.

Veikkauksen oma henkilöstö
pääkonttorissa ja maakunnissa,
yhteensä 1 600 työntekijää
(vuoden 2020 lopussa)

Avustuksensaajat
Veikkauksen tuotoista
avustuksia saavat tahot

Poliittiset päättäjät
Eduskunta, valtioneuvosto,
Euroopan parlamentti ja
komissio

Omistajaohjaus, ministeriöt ja viranomaiset
• Valtioneuvoston kanslian
omistajaohjausosasto
• Sisäministeriö (SM)
• Poliisihallitus (Poha)
• Valtion valvojat
• Sosiaali- ja terveysministeriö
(STM) ja pelihaittojen
arviointiryhmä
• opetus- ja kulttuuriministeriö
(OKM), maa- ja metsätalousministeriö (MMM)
• Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos (THL)
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Vastuullisuustoimijat

Tapaamiset, tiedonvaihto ja säännöllinen
vuoropuhelu. Raportit ja tilastot. Kokoukset.

Osallistava ja avoin vuoropuhelu
pelihaittojen ennaltaehkäisemisestä.
Pelien ja niiden markkinoinnin etiikka,
pelihaitat, pelaamisen yhteiskunnalliset
vaikutukset.

Rahoitamme Peluurin toiminnan ja viestimme Peluurin palveluista omissa
viestintäkanavissamme. Lisäsimme Peluurin näkyvyyttä pelisalien ja asiamiesmyynnin diginäytöillä.
Pelihaittatoimijoiden (mm. Peluuri, Sosped, Ehyt ry) kanssa kävimme keskusteluja toimenpiteistä, joilla asiakkaiden pelihaittojen ennaltaehkäisyä voitaisiin
parantaa.
Yhtiön hallituksen nimeämä eettinen neuvottelukunta piti viisi kokousta
ensimmäisen toimintavuotensa aikana. Neuvottelukunnan tarkoituksen on
antaa ulkopuolinen näkemys vastuullisesta rahapelitoiminnasta yhtiön
hallituksen ja operatiivisen johdon käyttöön.

Yhteistyösopimukset ja aktiivinen
yhteistyö.
Yhteistyösopimukset, kohtaamiset
ja jatkuva yhteydenpito.
Kansainväliset seminaarit, kokoukset
ja tapaamiset. WLA Magazine,
EL Magazine, EL News Briefing.

Innovatiivinen, vastuullinen ja
monipuolinen pelitarjonta ja pelipalvelut.
Avoin, luotettava ja pitkäjänteinen
yhteistyö.
Brändimielikuvan kehittäminen
ja kanavointi turvalliseen pelaamiseen.
Aktiivista toimintaa ja osallistumista
rahapelitoimialan kehittämiseen.

Tavoitteenamme on kilpailutetut, pitkäaikaiset sopimukset ja pitkäjänteinen
sekä luottamuksellinen yhteistyö.
Lanseerasimme markkinoinnin vastuullisuustentin, mikä jokaisen meille markkinointia tekevän mainos- ja viestintätoimiston työntekijän on läpäistävä.
Kilpailutimme viestintätoimistot.
Läpäisimme PCI DSS -standardin vaatimukset F-Securen auditoimana.
Kiwa Inspecta auditoi myös ISO 9001-, ISO/IEC 27001- ja WLA-SCS
-standardien noudattamista.
Edellä mainittuja kolmea standardia vastaavien sertifikaattien soveltamisalue
on koko Veikkaus Oy.
Läpäisimme European Lotteries (EL) ja European Casino Association (ECA)
vastuullisen rahapelaamisen sertifikaattien välivarmennukset.
Veikkauksen toimitusjohtaja toimi European Lotteries (EL) hallituksen jäsenenä.
Veikkauksella on edustus useissa kv-järjestöjen työryhmissä.

Perinteinen media, sosiaalisen median
kanavat, viestintä ja markkinointi.

Toiminnan avoimuus ja luotettavuus.
Tuotto Suomessa asuvien hyvinvointiin.
Peliongelmien aktiivinen ennaltaehkäiseminen. Alaikäisten pelaamisen
estäminen.
Vastuullinen työnantaja.

Viestimme avoimesti ja luotettavasti yhtiön toiminnasta ja tarjoamme
rahapelejä vastuullisesti täysi-ikäisille.
Veikkauksen tuotto kanavoituu valtion budjetin kautta kaikkien Suomessa
asuvien hyvinvoinnin edistämiseen.

• Peluuri
• Muut pelihaittatoimijat
• Eettinen neuvottelukunta

Yhteistyökumppanit
• IT- ja pelitoimittajakumppanit
• Mainos-, media-, tuotantoja viestintätoimistot
• Sponsoroinnin
yhteistyökumppanit
• Kansainväliset yhteistyöjärjestöt:
World Lottery Association
(WLA), European Lotteries
(EL), European Casino Association (ECA) ja rahapelialan
kollegayhtiöt

Suuri yleisö

Kaikki Suomessa asuvat

Vuosi 2020

Vastuussa pelaajille

Vastuullinen liiketoiminta

Vastuu veikkauslaisista

Toimintakertomus ja tilinpäätös

19

VASTUUSSA
PELAAJILLE

20

”Alkuvuodesta suunnitelmamme oli alun perin vähentää 3000
peliautomaattia Veikkauksen kumppaniverkoston myyntipaikoista
vuoden 2020 aikana. Työ lähti hyvin käyntiin. Kevään aikana Veikkauksen kunnossapito teki nopealla aikataululla koronasuojauksia myyntipaikkoihin.

VASTUUSSA PELAAJILLE
Veikkaus on kehittänyt ja tuonut asiakkaidensa käyttöön
vuoden 2020 aikana useita turvallisempaa rahapelaamista
tukevia ratkaisuja. Niiden avulla rakennamme asiakkaillemme vastuullisen rahapelaamisen ympäristöä, jonka tavoitteena on saada pelaaminen pidettyä ilon puolella ilman
siihen mahdollisesti liittyviä negatiivisia lieveilmiöitä.

Juha Kukkasela
Kunnossapitopäällikkö,
Myyntipaikkapalvelut

Tunnistautuneen pelaamisen
edistäminen
Tunnistautuvaan pelaamiseen liittyvät toimenpiteet ovat
avaintekijöitä siinä, miten rahapelaamisesta mahdollisesti aiheutuvia ongelmia voidaan ennaltaehkäistä. Veikkaus
kertoi vuoden 2019 lopussa, että yhtiö aikaistaa hajasijoitettujen automaattien pakollista tunnistautumista vuodella
siitä, mitä eduskunta asiaan liittyen päätti. Tunnistautumisvelvoite kaupoissa, ravintoloissa, kioskeilla ja huoltoasemilla astui voimaan tammikuussa 2021, kun alkuperäinen
ajankohta oli tammikuu 2022.
Elokuussa 2020 päätimme, että yhtiö aikaistaa pakolliseen
tunnistautumiseen siirtymistä myös omissa pelisaleissaan
uuden arpajaislain tai siihen liittyvien asetusten puitteissa.
Tunnistautumisvelvoite astuu suunnitelmien mukaan voimaan Pelaamoissa, Feel Vegaseissa ja Casino Helsingissä kesällä 2021. Aikaisemman asiaa koskevan päätöksen
mukaan pelisalien tunnistautumisvelvoite olisi tullut voimaan vuoden 2023 alussa.
Tahdomme tunnistautumisvelvoitteen ja muiden pelaamisen hallinnan välineiden kautta rakentaa sellaista rahapelaamisen ympäristöä, jossa kannamme vastuuta heistä,
joilla pelaaminen ei pysy ilman pakollisia rajoituksia hallinnassa.

Kesäkuussa tuli päätös vähentää automaatteja vielä 5000 kappaletta lisää, joten vuoden aikana poistimme yhteensä 8 000
automaattia. Sujuvoitimme työtä muuttamalla prosesseja nopeammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Muutokset olivat välttämättömiä, sillä henkilöresurssit olivat rajalliset ja varastomme
ja toimitilamme täyttyivät poistetuista automaateista nopeasti.
Lopulta poistetut peliautomatit romutettiin ja kierrätettiin ulkoisen
kumppanin toimesta.
Vuosi oli työmäärältään ennennäkemätön. Meillä kaikilla oli kuitenkin yhteinen tavoite saada projekti ajallaan loppuun. Tiimityöskentely korostui ja yhteistyö sujui hyvin läpi Veikkauksen. Hyvällä
yhteishengellä selvisimme projektista aikataulussa.”

Tappiorajat ja ikärajavalvonta
Olemme esittäneet vuoden 2020 aikana toiveen, että yhteiskunnallinen päätöksenteko mahdollistaisi tällä hetkellä
netin nopearytmisissä peleissä olevan maksimitappiorajan
siirtämisen suoraan fyysisiin automaatteihin.
Netin ja fyysisen kanavan nopearytmisten pelien yhteinen
tappioraja olisi käytössä kesällä 2021, kun kaikki automaatit ovat pakollisen tunnistautumisen piirissä. Suunnitelma
koskisi hajasijoitettuja kauppojen, liikenneasemien, kioskien ja ravintoloiden sekä Pelaamojen ja Feel Vegasien
automaatteja.
Fyysisen kanavan peliautomaattipelaamisen lisäksi laajennetaan digitaalisten nopearytmisten pelien tappiorajat (€/
vrk ja €/kk) sisältämään myös pöytäpelit (pl. Casino).

Vuosi 2020

Vastuussa pelaajille

Casino Helsinkiä rajoitus ei suunnitelmien mukaan koske.
Tappioraja on sisäministeriön asetuksella määriteltynä
1 000 €/vrk ja 2 000 €/kk. Ministeriö sääti sitä kuitenkin
koronaepidemian takia vuonna 2020 tekemillään asetuksilla siten, että vuorokausikohtainen tappioraja oli vuoden
lopussa 500 euroa ja kuukausikohtainen 2 000 euroa.
Pakollinen tunnistautuminen on myös erittäin tärkeä työkalu ikärajavalvonnan onnistumisessa. Kaikki Veikkauksen
pelit kuuluvat vain täysi-ikäisille. Henkilöllisyys esimerkiksi
automaateilla todennetaan joko Veikkaus-kortilla, jonka voi
saada vain 18 vuotta täyttänyt, tai etuasiakkuuteen liitetyllä
debit-kortilla.
Innovoimme koko ajan ympäristöämme kuunnellen uusia
toimia, joiden pohjana on tunnistautunut pelaaminen ja sitä
kautta turvallisuutta ja iloa lisäävä asiakaskokemus. Tavoitteenamme on, että kaikissa Veikkauksen peleissä on
tunnistautumisvelvoite vuoden 2023 loppuun mennessä.
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Edistykselliset pelaamisen
hallinnan välineet ja pelaajien
tukeminen pelaamisen hallinnassa
Pelaamisen hallinnan kokonaisuus
Strategiamme keskiössä ovat vastuu pelaajalle ja turvallinen pelaaminen. Vuoden 2020 aikana tehty työ pelaamisen hallinnan kehittämiseksi tähtäsi peliautomaattien
pakollisen tunnistautumisen myötä oleellisesti parantuvien
hallintamahdollisuuksien tarjoamiseen asiakkaille. Peliautomaatit ja pöytäpelit (pl. pokeri) tulevat ensi kesänä sisältymään kaikkia nopearytmisiä pelejä koskevien yhteisten, pakollisesti asetettavien tappiorajojen piiriin. Samalla
aikataululla pakollinen tunnistautuminen laajenee myös
Veikkauksen omiin myyntipaikkoihin ja tulee sisältämään
myös pöytäpelit.

Pelaamisen hallinta digitaalisessa kanavassa
Jokaisen veikkaus.fi-palvelussa pelaavan on asetettava
vuorokausi- ja kuukausikohtaiset rahansiirtorajat ennen
kuin rahansiirto pelitilille on mahdollista. Veikkauksen
verkkopalvelussa olevien nopearytmisten pelien pelaaminen edellyttää kuukausi- ja vuorokausikohtaisen tappiorajan asettamista. Tällaisia pelejä ovat nettiarvat, automaattipelit, eBingo, pöytäpelit (ei pokeri) sekä Tähdenlento.

DIGIKANAVAN PELIRAJOITUSKOKONAISUUS: PELIRAJAT JA -ESTOT
Rahansiirto- ja tappiorajat (asiakkaan itsensä asettamat)
Täyttynyt rahansiirtoraja, €, (ka)
Täyttyneiden rahansiirtorajojen määrä/päivä, (ka) hlöä
Täyttyneiden rahansiirtorajojen määrä vuodessa yhteensä, hlöä
Täyttynyt tappioraja, €, (ka)
Täyttyneiden tappiorajojen määrä/päivä, hlöä, (ka)
Täyttyneiden tappiorajojen määrä vuodessa yhteensä, hlöä

Voimassa olevat peliestot

Pakollinen
tunnistautuminen
on tärkeä työkalu
ikärajavalvonnan
onnistumisessa

Feel Vegasien ja Pelaamoiden pelisaleissa tapahtuva nopearytminen pelaaminen tulee sekä pakollisen tunnistautumisen että pakollisten tappiorajojen piiriin. Tappiorajan
maksimitasot ovat 1 000€/vrk ja 2 000€/kk. Koronapandemian takia tappiorajojen maksimirajoissa on ollut muutoksia sisäministeriön antamien asetusten mukaisesti.

2020
vrk-raja

2019
kk-raja

vrk-raja

2018
kk-raja

vrk-raja

kk-raja

36

166

38

181

38

184

17 759

99 585

16 529

84 153

15 857

74 025

737 166

330 711

741 636

304 585

692 428

272 825

31

187

33

184

43

231

4 554

25 770

3 987

20 235

3 461

19 739

179 128

107 212

174 724

87 661

154 505

78 812

2020

2019

2018

23 650

20 918

16 170

9 956

8 021

4 788

Estä pelaaminen -painikkeen käyttö, krt

19 273

16 522

18 243

Estä pelaaminen -painikkeen käyttö, hlöä

11 207

9 689

9 988

Voimassaolevien peliestojen määrä, (31.12.), kpl
Toistaiseksi voimassa olevien peliestojen määrä (31.12.), kpl

Vuoden 2020 aikana itse asettamaansa rahansiirron kuukausirajaan saakka pelasi yli 330 000 asiakasta. Tämä tarkoittaa sitä, että he eivät ole voineet enää kyseisen kuukauden aikana siirtää pelitilille lisää rahaa. Keskiarvo asiakkaan itse asettamille rahansiirtorajoille, joihin saakka asiakas on pelannut, on 36 euroa vuorokaudessa ja 166 euroa kuukaudessa. Vastaavat keskiarvot tappiorajoissa
ovat 31 € ja 187 €. Toistaiseksi voimassa oleva peliesto oli vuoden 2020 lopussa voimassa lähes 10 000 henkilöllä. He ovat sulkeneet kaiken pelaamisensa Veikkauksen digitaalisissa pelipalveluissa
ilman päättymispäivää. Toistaiseksi voimassa olevasta peliestosta vapautuminen edellyttää vähintään vuoden voimassaoloajan jälkeen kolmen kuukauden harkinta-aikaa.

Vuosi 2020

Vastuussa pelaajille

Vastuullinen liiketoiminta

Vastuu veikkauslaisista

Toimintakertomus ja tilinpäätös

22

Asiakkaalla on
mahdollisuus estää itseltään
tunnistautunut automaattipelaaminen kokonaan
Pakollisten rajojen asettaminen ohjaa pelaajan miettimään
omaa pelikulutustaan ennen pelaamisen aloittamista. Pakolliset rahansiirto- ja tappiorajat otettiin käyttöön digitaalisessa kanavassa joulukuussa 2017.
Pelaajalla on myös mahdollisuus halutessaan estää digipelaaminen peli- ja/tai peliryhmäkohtaisesti sekä sulkea
kaikki digitaalinen pelaaminen toistaiseksi. Jokaisen pelin
etusivulla (digissä ja omavalmisteisilla peliautomaateilla)
on mahdollisuus estää pelaaminen välittömästi seuraavan
vuorokauden loppuun saakka (Estä pelaaminen -painike).
Muita pelaamisen hallinnan keinoja ovat pakollinen aikamuistuttaja ja pelihistoria, jossa asiakas voi tarkastella kokonaispelaamistaan veikkaus.fi:n pelitilin yhteenvedosta.
Huomioimme asiakkaan asettamat peliestot kaikessa
asiakasviestinnässä ja -markkinoinnissa. Emme kohdenna
pelieston asettaneelle suoramarkkinointia.
Uudistimme veikkaus.fi:n Pelaamisen hallinnan -sivuston
kertomusvuoden loppupuolella. Myös pelaamaltilla.fi -sivustoa uudistettiin.

Pelaamisen hallinta asiamiesverkoston
myyntipaikkojen peliautomaateissa
Pelaamisen hallinnan mahdollisuuksia kumppaniverkostossamme sijaitsevissa, niin sanotuissa hajasijoitetuissa
peliautomaateissa kehitettiin tähdäten alkuvuonna 2021
voimaan astuneeseen pakolliseen tunnistautumiseen.
Toimme kertomusvuonna asiakkaille peliautomaattipelaamiseen omasta peliajasta 15 minuutin välein muistuttavan
aikamuistuttajan. Tunnistautuneena pelaamisen pystyy

SISÄÄNPÄÄSYKIELLOT JA -RAJOITUKSET SEKÄ PUHEEKSIOTTO

2020

2019

2018

2017

Vapaaehtoiset sisäänpääsykiellot, muut kuin kasino

359

616

409

359

Vapaaehtoiset sisäänpääsykiellot ja -rajoitukset kasinolla

220

426

486

560

Kasinon asettamat sisäänpääsykiellot ja -rajoitukset peliongelmaan liittyen

45

74

58

48

Puheeksiottokeskustelut asiakkaan kanssa kasinolla 1)

23

23

5

4

318

451

508

524

Paluukeskustelut asiakkaan kanssa kasinolla

1) Osa puheeksiottokeskusteluista sisältyy paluukeskusteluun, koska puheeksiottokeskustelu on käyty paluukeskustelun yhteydessä.
Kasinolla on arpajaislain mukainen oikeus estää asiakkaan pääsy kasinolle, jos pelaaminen on aiheuttanut tai tulee ilmeisesti aiheuttamaan hänelle taloudellisesta tai terveydellisestä syystä johtuvaa sosiaalista haittaa. Näitä kasinon aloitteesta tehtyjä pääsykieltoja tai -rajoituksia tehtiin
45 kappaletta vuonna 2020. Kasinon vastuullisuuskäytäntöihin kuuluu oleellisena osana paluukeskustelu sellaisen asiakkaan kanssa, joka haluaa palata kasinon asiakkaaksi sisäänpääsykiellon jälkeen. Keskustelun käyminen on edellytys asiakassuhteen jatkumiselle. Kertomusvuonna
kasino sekä pelisalit olivat osan vuodesta kiinni ja tämä näkyy erityisesti sisäänpääsykieltojen määrän laskuna.

myös estämään seuraavan vuorokauden loppuun saakka
automaateille tuodulla Estä pelaaminen -pikapainikkeella.
Kumppaniverkostomme myyntipaikoissa ja pelisalien omavalmisteisilla peliautomaateilla on käytössä pakolliset rajat, jos asiakas pelaa maksukortilla. Kaikilla maksukorteilla
on oletuksena 50 euron vuorokausikohtainen tappioraja,
jota pelaaja voi halutessaan säätää 0-100 euron välille peliautomaatin maksupäätteellä.
Etuasiakas voi liittää henkilökohtaisen maksukorttinsa
etuasiakkuuteen verkkopalvelussa tai peliautomaatilla.
Maksukorttia etuasiakkuuteen liitettäessä tulee pelaamiselle asettaa pakolliset päivä- ja kuukausikohtaiset tappiorajat. Jos asiakas pelaa etuasiakkaana, hänellä on mahdollisuus lisäksi tarkastella kokonaispelaamistaan Oma
Veikkauksen pelihistorian avulla.
Peliautomaattien pakollinen tunnistautuminen mahdollistaa uusien pelaamisen hallinnan välineiden käyttöönoton
peliautomaateilla. Pakollisen tunnistautumisen myötä asiakkaillamme on esimerkiksi mahdollisuus estää itseltään
automaattipelaaminen kokonaan. Se onnistuu asettamalla
itselleen toistaiseksi voimassaoleva esto.

Vuosi 2020

Vastuussa pelaajille

Heinäkuusta vuoden loppuun saakka peliautomaatit olivat
suljettuna joka päivä 04 – 11. Halusimme tällä toimenpiteellä mahdollistaa peliongelmaisten asiointi myymälöissä
ilman peliautomaattipelaamista.

Pelaamisen hallinta omissa pelipaikoissamme
Veikkauksen omissa pelipaikoissa eli Pelaamoissa ja Feel
Vegaseissa on mahdollisuus sopia sisäänpääsykielloista.
Jos asiakas pelaa etuasiakkaana, hänellä on mahdollisuus
lisäksi tarkastella kokonaispelaamistaan Oma Veikkauksen pelihistorian avulla.
Kasinolle sisään tullessa tarkistetaan henkilöllisyys. Kasino estää sisäänpääsyn, jos asiakkaalla on voimassa
oleva sisäänpääsykielto. Kasinolla asiakkaan itsensä pyytämän sisäänpääsykiellon jälkeen palaavan asiakkaan
kanssa käydään paluukeskustelu, jotta voidaan varmistaa
pelaajan aito tahtotila palaamisesta pelien pariin. Pelipaikoissa on myös saatavilla tietoa peliongelmissa auttavan
Peluurin palveluista. Veikkauksen henkilökunta on pelipaikoissa läsnä ja pystyy opastamaan pelaajia pelaamisen
hallinnan mahdollisuuksissa.

Vastuullinen liiketoiminta

Vastuu veikkauslaisista

Toimintakertomus ja tilinpäätös
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Pelaamisen hallinnan välineet Veikkauksen myyntikanavissa
VEIKKAUS.FI JA SOVELLUS

PELAAMO JA FEEL VEGAS

PELIAUTOMAATIT

• Jokaisen pelaajan on asetettava vuorokausi- ja kuukausikohtaiset rahansiirtorajat. Rajat ovat summia, jotka pelaaja voi
enintään siirtää pankkitililtä pelitilille.
• Nopearytmisiä pelejä (nettiarvat, automaattipelit, eBingo, pöytäpelit (ei pokeri) sekä Tähdenlento) pelaavan tulee asettaa
vuorokausi- ja kuukausikohtainen tappioraja. Tappiorajat ovat
summat, jotka pelaaja voi enintään hävitä vuorokauden ja
kuukauden aikana.
• Sekä rahansiirtorajan että tappiorajan
korotus tulee voimaan seuraavan rajoitusjakson alusta – rajojen lasku tulee
voimaan välittömästi
• Rahaa ei voi siirtää pelitilille yöaikaan
klo 00-06.

• Asiakkaalla on mahdollisuus määräaikaiseen sisäänpääsykieltoon eli sisäänpääsyn rajoittamiseen.
• Henkilökunta on läsnä ja helposti lähestyttävissä. Henkilökunta opastaa pelaamisen hallinnan mahdollisuuksissa.

• Pelaajilla on käytössään hajasijoitetuilla ja pelisaleissa kotimaisilla peliautomaateilla pakollinen aikamuistuttaja, joka
hälyttää pelaamiseen käytetystä ajasta 15 minuutin välein.

Rajat

Peliestot

• Estä pelaaminen -painikkeella voi estää kaiken digitaalisen
pelaamisen seuraavan vuorokauden loppuun.
• Määräaikainen peliesto on mahdollista asettaa enintään
vuodeksi yksittäiselle pelille tai peliryhmälle sekä kaikelle
digipelaamiselle. Etuasiakas voi estää myös tunnistautuvan
pelaamisen peliautomaateilla.
• Toistaiseksi voimassa olevan pelieston voi asettaa kaikelle
digipelaamiselle ja/tai peliautomaattipelaamiselle.

Sisäänpääsykielto

Peliestot

• Etuasiakkaalla on mahdollisuus pyytää
määräaikainen tai toistaiseksi voimassa
oleva esto tunnistautuvaan peliautomaattipelaamiseen. Pelisalissa asiointia varten
asiakkaalla tulee olla mukanaan voimassa oleva kuvallinen henkilöllisyysasiakirja
(passi, henkilökortti, kotimainen muovinen
ajokortti, muukalaispassi tai pakolaisen
matkustusasiakirja).

Apua tarjolla

• Sisäänpääsykiellon yhteydessä tarjotaan pelihaitoissa auttavan Peluurin yhteydenottoa.
• Peluurin esitteet ovat esillä ja asiakkaan helposti löydettävissä.

Ikärajavalvonta

• Ikärajavalvonta edellyttää, että kaikkien alle 30-vuotiaalta
näyttävien tulee todistaa täysi-ikäisyytensä.

Aikamuistuttaja

Tappiorajat

• Debit -kortilla pelatessa on kaikille
pelaajille asetettu tappiorajaksi 50€/vrk.
Pelaaja voi asetuksissa maksupäätteellä
muuttaa rajaa välillä 0-100€/vrk.
• Etuasiakkuuteen liitetyllä maksukortilla
pelatessa asiakkaalla on vuorokausi- ja
kuukausikohtaiset tappiorajat käytössä.
Pelaajan on asetettava rajat peliautomaatilla tai veikkaus.
fi:ssä kortin liittämisen yhteydessä.

Peliestot

• Estä pelaaminen -painikkeella voi estää tunnistautuvan
peliautomaattipelaamisen.
• Etuasiakas voi asettaa määräaikaisen tai toistaiseksi
voimassa olevan eston tunnistautuvaan peliautomaattipelaamiseen.

Apua tarjolla

• Peluurin esitteet ovat esillä ja asiakkaan helposti
löydettävissä.

Pelaamisen yhteenveto

• Etuasiakkaana pelatessa on mahdollisuus oman pelihistorian
tarkasteluun veikkaus.fi:ssä ja sovelluksella.

Aikamuistuttaja

• Etuasiakkaalla on käytössään pakollinen aikamuistuttaja, joka
hälyttää pelaamiseen käytetystä ajasta 60 minuutin välein.
Muistuttajan voi asettaa näkymään tiheämminkin.

Pelitesti

• Asiakkaalla on mahdollisuus tarkastella
omaa pelaamistaan 16 kysymyksen
avulla ja saada vastauksiin perustuva
palaute.

Pelaamaltilla.fi

• Vastuullisen rahapelaamisen pelaamaltilla.fi-sivustolla on kootusti tietoa
pelaamisen hallinnasta ja ohjaus tukipalveluiden pariin.

Apua tarjolla

• Pelieston asettamisen yhteydessä pelaajalle tarjotaan
pelihaitoissa auttavan Peluurin yhteydenottoa.

Ikärajavalvonta

• Rekisteröityäkseen asiakkaan tulee olla 18 vuotta täyttänyt.
Ikä tarkistetaan automaattisesti väestörekisteristä.

KASINO

Sisäänpääsykiellot ja paluukeskustelu

• Asiakkaalla on mahdollisuus määräaikaiseen sisäänpääsykieltoon tai käyntikertojen rajoitukseen.
• Myös kasino voi asettaa määräaikaisen sisäänpääsykiellon
asiakkaalle.
• Asiakkaan kanssa käydään paluukeskustelu sisäänpääsykiellon päättymisen jälkeen varmistaaksemme pelaajan
aidon tahtotilan palata pelien pariin.
• Henkilökunta on läsnä ja helposti lähestyttävissä. Henkilökunta opastaa pelaamisen hallinnan mahdollisuuksissa.

PELUURI

Pelihaitoissa auttava palvelu
Maksuton puhelinpalvelu
p. 0800 100 101
Avoinna arkisin klo 12–18,
maanantaisin palvelua myös ruotsiksi.

peluuri.fi

Apua tarjolla

• Sisäänpääsykiellon yhteydessä tarjotaan
pelihaitoissa auttavan Peluurin yhteydenottoa.
• Peluurin esitteet ovat esillä ja asiakkaan
helposti löydettävissä.

Ikärajavalvonta

• Rekisteröityäkseen asiakkaan tulee olla
18 vuotta täyttänyt. Asiakkaan ikä tarkistetaan rekisteröitymisen yhteydessä.
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Peluuri-yhteistyö
Tarjoamme pelaajille digikanavassa peliestojen asettamisen ja omien pelipaikkojen sisäänpääsykieltojen yhteydessä Peluurin soittoa. Palvelun avulla pelaajat pääsevät
keskustelemaan omasta tai läheisen peliongelmasta ammattilaisen kanssa, ja saavat näin matalalla kynnyksellä
ennaltaehkäisevää apua.

Mikä on Peluuri?
Peluurin valtakunnalliset, anonyymit ja maksuttomat palvelut tarjoavat tukea, ohjausta ja neuvontaa peliongelmaan.
Palvelut tarjoavat pelaajille ja heidän läheisilleen mahdollisuuden keskustella tilanteestaan ja saada tukea pelaamiseen liittyviin haittoihin. Peluurin palvelut on tarkoitettu
pelaajille, läheisille ja työssään pelihaittoja kohtaaville.

Peluurin valtakunnalliset palvelut
AUTTAVA PUHELIN JA CHAT

Reaaliaikainen ryhmächat pelaajille
kerran kuukaudessa.

OMAPELUURI 24/7

VALTTI- JA HERTTA -FOORUMIT

Vertaistukiryhmiä ja muita työkaluja verkossa.

TEHOSTARTTI-RYHMÄ PELAAJILLE

Ohjattu vertaistukiryhmä verkossa.

PELI POIKKI -OHJELMA

Kahdeksan viikon mittainen terapiaohjelma
verkossa, jossa tukena on oma terapeutti.

Sosiaali- ja terveysministeriön
pelihaittatutkimuksen ja Peluurin
toiminnan rahoittaminen
Veikkaus rahoittaa arpajaislain 52 §:ään perustuen sosiaali- ja terveysministeriön (STM) koordinoimaa pelihaittatutkimusta ja hoidon kehittämistä vuosittain yli kahdella miljoonalla eurolla. Yhtiön hallituksen päätöksellä
Veikkaus rahoittaa Peluurin toiminnan lähes miljoonalla
eurolla vuodessa.

LOPPUPELEISSÄ-CHAT

Auttavasta puhelimesta ja chatista saa tukea
ohjausta ja neuvontaa ammattilaiselta.

Valtti (pelaajille) ja Hertta (läheisille) ovat
avoimia keskustelufoorumeja.

PELUURI.FI-TIETOPANKKI

• Tietoa rahapelaamisesta ja pelihaitoista
• Testejä ja oma-apumateriaalia
• Tietoa tuki- ja hoitomahdollisuuksista

VEIKKAUKSEN PANOSTUKSIA VASTUULLISEN RAHAPELAAMISEEN, €

2020

2019

2018

2017

2 200 000

2 300 000

2 200 000

1 900 000

Peliongelmissa auttavan Peluuri-palvelukokonaisuuden rahoitus

950 000

950 000

950 000

950 000 2)

Veikkauksen teettämät pelihaittakyselyt/tutkimukset 3)

167 000

240 000

160 000

160 000

3 100 000

1 800 000

2 100 000

-

Sosiaali- ja terveysministeriölle pelihaittojen tutkimukseen ja hoidon kehittämiseen 1)

Pakolliseen tunnistautumiseen valmistautuminen varsinaisen hankkeen kuluina 4)

1) Veikkaus rahoittaa arpajaislain 52 §:ään perustuen sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimaa pelihaittatutkimusta ja hoidon kehittämistä vuosittain ministeriön
laskutuksen mukaisesti. 2) Vuonna 2017 Veikkauksen hallitus päätti kaksinkertaistaa Peluurin rahoituksen 950 000 euroon vuodessa. Korotuksella haluttiin varmistaa, että
peliongelmaisille tarjottavan nettipohjaisen Peli poikki -ohjelman jatkuminen sekä palvelun nostaminen asiakastarpeen edellyttämälle tasolle. 3) Väestötason pelihaittakyselyjä on pääsääntöisesti teetetty kaksi kertaa vuodessa, vuonna 2019 kolme kertaa. 4) Pakolliseen tunnistautumiseen valmistautumisen suurin painopiste oli vuonna 2020
hajasijoitettuja automaatteja koskeva kokonaisuus. Tämän lisäksi käynnistettiin projektit mm. pelisalien automaatteja sekä pöytäpelejä koskevan pakollisen tunnistautumisen
toteuttamiseksi. Kasinoiden pakollista tunnistautumista toteutetaan osana suurempaa kasinojärjestelmän muutosprojektia.
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Väestökyselyiden
mukaan

2,5 %

Turvallisen pelaamisen edistäminen
datan, kyselyiden ja tutkimusten avulla

3,1 %

3,3 %
2,8 %

125 000

3,1 %
2,6 %

3,6 %

2,9 %

2,8 %
2,3 %

115 000

2,6 %

95 000
85 000

3,2 %
2,8 %
2,4 %

105 000

2,0 %
126 0
00
126
000

133 0
00
133
000
116 0
00
116
000

75 000

126 0
00
126
000
107 0
00
107
000

1,6 %
117 0
00
117
000

116 0
00
116
000
95 0
00
95
000

109 0
00
109
000

1,2 %
0,8 %

Ve ikk au s 1 1 /2 02 0
Ta lo us tu t kimu s

Ve ikk au s 4 /2 02 0
Ta lo us tu t kimu s

Ve ikk au s 1 1 /2 01 9
Ta lo us tu t kimu s

Ve ikk au s 8 / 2 019
Ta lo us tu t kimu s

0,0 %

Ve ikk au s 4 /2 01 9
Ta lo us tu t kimu s

0,4 %

55 000

Ve ikk au s 1 2 /2 01 8
Ta lo us tu t kimu s

65 000
Ve ikk au s 4 /2 01 8
Ta lo us tu t kimu s

Syksyn kyselyssä rahapeliongelmaisista 24 prosenttia
mainitsi ainoastaan Veikkauksen ongelmia aiheuttavana
pelintarjoajana, keväällä vastaava luku oli 26 prosenttia.
Ainoastaan ulkomaisia pelintarjoajia piti syksyllä ongelmallisena 21 prosenttia, kevään kyselyssä vastaava luku
oli 15 prosenttia.

145 000
135 000

Ve ikk au s 1 2 /2 01 7
Ta lo us tu t kimu s

Kyselyissä haastateltiin sekä keväällä että syksyllä noin
5 000:tta 15-79-vuotiasta kansalaista. Vuoden 2020 kahden kyselyn keskiarvo peliongelmien esiintyvyydestä oli
2,5 prosenttia (väestöestimaatti 102 000). Vuoden 2020
tulos oli alhaisin peliongelmaisten esiintyvyydessä vuonna 2017 aloitetun kyselytutkimussarjan aikana. Vielä ei
pystytä arvioimaan, onko koronaepidemiasta seuranneella
pelitarjonnan laskulla ollut vaikutusta peliongelmien esiintyvyyteen.

PELIONGELMAISTEN OSUUS VÄESTÖSTÄ VUOSINA 2017–2020
Väestöestimaatti ja %-osuus väestöstä

Ve ikk au s 4 /2 01 7
Ta lo us tu t kimu s

Teetimme vuonna 2020 edellisvuosien tapaan Taloustutkimuksella kaksi laajaa väestöön kohdistettua kyselyä, joilla
selvitimme suomalaisten rahapelaamista ja peliongelmien
esiintyvyyttä. Haluamme seurata väestötason peliongelmien kehittymistä ymmärtääksemme mahdollisimman
hyvin tekojemme mahdollisia vaikutuksia pelihaittojen
ennaltaehkäisyyn ja jakaa tietoa myös muiden käyttöön.
Ongelmien esiintyvyyttä kartoitettiin kansainvälisesti käytössä olevalla SOGS-R-kysymyspatteristolla.

koki ongelmia
rahapelaamisessa

Lähde: Veikkauksen Taloustutkimuksella teettämät väestökyselyt rahapeliongelmien laajuudesta
SOGS-R-mittarilla mitattuna. Vastaajina noin 5 000 henkeä/kysely. Virhemarginaali +/-0,49 %-yksikköä.
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Pulssikyselyssä

2,1 %

kertoi ongelmista
pelaamisen
hallinnassa

Seuraamme peliongelmien määrän kehitystä myös Taloustutkimuksen Omnibus-kyselyn ns. pulssikysymyksellä: ”Minulla on ollut viimeisen vuoden aikana vaikeuksia
hallita rahapelien pelaamistani”. Tämä kysymys esitetään
vuosittain noin kymmenelle tuhannelle henkilölle. Väitteen
kanssa täysin tai jossain määrin samaa mieltä oli 2,1 %
vastaajista vuonna 2020 (2,9 % vuonna 2019).

PELIAUTOMAATTIEN ONGELMAPELAAMISEN VÄESTÖOSUUS 1995–2020
6

5
Jossain määrin ongelmaiset
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määrin ongelmalliset

4
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Pulssikyselyt

Peliautomaattien ongelmallisesti pelaavien
väestöosuus
Ongelmallisesti peliautomaatteja pelaavien väestöosuutta
on tutkittu Omnibus-kyselyllä vuodesta 1995 alkaen. Kyselyn mukaan vuonna 2020 noin 1,6 prosenttia arvioi, että
pelaa itse tai että joku muu samassa taloudessa asuva
pelaa ongelmallisen paljon peliautomaatteja (1,8 prosenttia
vuonna 2019).
Tietosuojalainsäädännöstä johtuvista syistä emme voineet
kertomusvuonna käyttää riskitason pelaamista indikoivaa
VasA –mallia, joka kehitettiin vuonna 2017. Uuden arpajaislain odotetaan mahdollistavan pelikäyttäytymistä analysoivan ja mahdollisesta riskipelaamisesta hälyttävän järjestelmän uudelleen käyttöönoton.

Lähde: Taloustutkimuksen väestötutkimus. Tutkimusväittämä: ”Pelaan itse ongelmallisen paljon raha-automatteja” ja ”joku muu samassa
asuinhuoneistossa vakituisesti asuva pelaa ongelmallisen paljon raha-automaatteja”. Täysin tai jossain määrin samaa mieltä olevien
määrä. Yhteensä 4 000 vastaajaa vuosittain. Virhemarginaali on +/- 0,4 prosenttiyksikköä
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Kontaktoimme

200

”Käynnistimme kontaktointipilotin syksyllä.
Halusimme keskustella paljon pelaavien asiakkaiden kanssa ja lisätä ymmärrystämme
siitä, kuinka he kokevat oman pelaamisensa.
Soitoilla halusimme myös varmistaa, että
asiakas tuntee meidän pelaamisen hallinnan
välineemme ja mistä tarvittaessa saa apua
pelaamiseen.

paljon
pelaavaa
asiakasta

Petra Fäldt
Asiakaspalvelupäällikkö,
Asiakas- ja myyjäpalvelu

Kontaktointipilotin toteutusta suunniteltiin
yhteistyössä pelihaittatoimijoiden kanssa

Asiakkaita kontaktoineet soittajamme olivat
alusta asti mukana kehittämässä mallia.
Järjestimme työpajoja, joihin osallistui muun
muassa Peluurin asiakastyöntekijöitä ja
Sospedin kokemusasiantuntijoita. Heidän
tietämyksestään oli meille valtava apu. Perehdyimme myös joidenkin muiden maiden
rahapeliyhtiöiden kokemuksiin riskipelaajien
kontaktoinnista.
Kokemukset pilotista olivat erittäin hyviä ja
opimme paljon. Asiakkaamme suhtautuivat
soittoihin todella positiivisesti ja kokivat, että
heistä välitetään.”

Vuoden 2020 syksyllä toteutimme paljon pelaavien asiakkaiden kontaktointipilotin. Pilotin aikana keskusteltiin 200
paljon pelaavan asiakkaan kanssa heidän pelaamisestaan
ja kerrottiin pelaamisen hallinnan välineistä, tavoista tunnistaa ongelmallinen pelaaminen ja eri kanavista, joista on
mahdollista saada apua mahdolliseen peliongelmaan.
Keskustelujen vastaanotto oli positiivista. Pilotin ja keskustelujen suunnittelussa oli mukana Peluurin asiakastyöntekijöitä, Peliklinikan ammattilaisia sekä Sosped -säätiön
kokemusasiantuntijoita. Pilotin kokemusten perusteella
päätämme kevään 2021 aikana toiminnan mahdollisesta
vakiinnuttamisesta.
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KANSALAISMIELIPIDE ALAIKÄISVALVONNAN ONNISTUMISESTA
AUTOMAATTIPELAAMISESSA 2004–2020
4 Erittäin hyvin
3 Melko hyvin
2 Melko huonosti
1 Erittäin huonosti

Rahapelaamisen ikärajavalvonta
Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Pelaaminen ei ole
sallittua edes täysi-ikäisen seurassa tai luvalla. Digitaalisissa peleissä ikärajan tarkistaminen tapahtuu luotettavalla tavalla Digi- ja väestötietovirastosta asiakkaaksi
rekisteröitymisen yhteydessä. Kasinolla täysi-ikäisyys
todennetaan sisäänkirjautumisessa. Omissa myyntipaikoissamme (Pelaamot ja Feel Vegasit) ikärajavalvonnasta
vastaa myyntipaikan henkilöstö. Asiamiesmyynnissä valvontavastuu on siirretty sopimuksella asiamiehelle.
Koulutamme säännöllisesti omaa henkilöstömme ja asiamiesverkoston pelimyyjiä ikärajavalvontaan ja teemme
konkreettisia toimenpiteitä ikärajavalvonnan tukemiseksi.
Asiamiesverkostossa pelimyyjillä on käytössä esimerkiksi
pelinestolaite, jonka avulla alaikäiseltä näyttävän henkilön
pelaaminen voidaan pysäyttää valvontapisteeltä käsin ikärajatarkistusta varten.
Korotimme kesällä 2020 rahapelaamisen viiteikärajan 30
vuoteen. Edellytämme sekä omissa myyntipaikoissamme
että asiamiesmyynnissä, että jokaisen alle 30-vuotiaalta
näyttävän peliasiakkaan ikä varmistetaan.
Pakollinen tunnistautuminen peliautomaateille tulee asiamiesverkostossa voimaan tammikuussa 2021 ja omissa
myyntipaikoissamme heinäkuussa 2021. Muutoksen jälkeen pelaajan ikä tarkastetaan peliautomaatilla teknisesti.
Tämä ei poista asiamiesten eikä omien myyntipaikkojemme vastuuta siitä, ettei alle 18-vuotias pääse pelaamaan.

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1-6/2011
10-12/2011
2012
2013
2014
2016
2016
2017
2018
2019
2020

Ei osaa sanoa

2
19
42
30
3
25
21
44
3
19
26
44
3
19
27
45
2
17
28
44
2
16
32
43
2
15
33
42
3
16
34
41
4
10
36
37
6
8
39
35
7
6
45
28
9
6
45
26
9
5
42
29
9
48
23
5
9
5
48
25
11
3
50
21
11
4
53
21
14
4
50
19

7
7
9
8
9
8
9
7

14
13
14
14
16
17
14
14
12
14

Erittäin hyvin
Melko hyvin
Melko huonosti
Erittäin huonosti
Ei osaa sanoa
Huom. Rahapelaamisen
18 v ikäraja arpajaislakiin

Lähde: Taloustutkimuksen Omnibus-kysely. Tutkimuskysely: Arpajaislain mukaan alle 18-vuotias ei enää saa pelata raha-automaattia edes samaan perheeseen kuuluvan täysi-ikäisen henkilön seurassa tai luvalla. Toteutuuko
mielestänne...?

Huolehdimme ikärajan noudattamisesta
• Hajasijoitettujen peliautomaattien ikärajavalvonnasta
vastaa kumppani.
• Jokaiseen myyntipaikkaan tehdään yhteistyössä kumppanin kanssa peliautomaattien valvontasuunnitelma.
• Valvontapisteessä tulee aina olla valvontakoulutettu
henkilö paikalla, kun peliautomaatit ovat pelattavissa.
• Pelialueet on rajattu teipeillä aina kun mahdollista.
• Seuraamme ikärajavalvonnan onnistumista aktiivisesti
tutkimuksilla ja tarkastuskäynneillä.
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Seuraamme ikärajavalvonnan onnistumista aktiivisesti tutkimuksilla ja tarkastuskäynneillä. Veikkauksen teettämissä
koeostotilanteissa täysi-ikäinen, mutta nuorelta näyttävä
koeostaja pyrkii pelaamaan. Pelaaminen peliautomaateilla
estettiin 18 prosentilla tapauksista, kun vuonna 2019 se
estettiin 12 prosentilla koeostajista.
Teemme jatkuvaa yhteistyötä Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen (THL) koordinoiman Pakka-verkoston kanssa.
Pakka-toimintamalli on paikallisten alkoholi-, tupakka- ja
rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty menetelmä. Edustajamme ovat mukana kymmenessä Pakka-työryhmässä eri
puolilla Suomea.
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Vastuu veikkauslaisista
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Turvallinen maksu- ja rahaliikenne
Luotettavuus, turvallisuus sekä prosessien läpinäkyvyys
että vaatimustenmukaisuus muodostavat Veikkauksen
maksu- ja rahaliikenteen perustan. Panostimme kertomusvuonna erityisesti tunnistautuvan pelaamisen prosesseihin, prosessien automatisointiin sekä rahaliikenteen
jatkuvuuteen poikkeusoloissa.

Tunnistautumisesta varmuutta asiakkaamme
rahaliikenteeseen

Lunastamattomat
voitot palautuvat
uusina voitonjakoina pelaajille

Veikkauksella on ISO/IEC 27001 -tietoturvasertifikaatti,
ISO 9001 -laatusertifikaatti sekä maksukorttitietojen käsittelytoiminnot kattava PCI DSS -sertifikaatti. Koulutamme ja
ohjeistamme henkilöstömme sekä asiamiesmyyjät toimimaan rahan, voittojen ja peliostojen parissa.
Panostamme jatkossakin vahvasti automaation ja tekoälyn
hyödyntämiseen maksu- ja rahaliikenteessä.

Oma moderni maksuvälitysjärjestelmämme varmistaa, että
jokainen maksutapahtuma voidaan jäljittää tapahtumatasolla. Pelaaminen tunnistautuneena tehostaa asiakkaan
omien rahansiirtomäärien hallintaa ja tuo lisävarmuutta
voittojen lunastamiseen ja virhetilanteiden selvittelyyn.
Selvittely onnistuu automaattisesti ilman, että asiakkaan
on oltava yhteydessä asiakaspalveluumme.
Kun asiakas pelaa tunnistautuneena, ohjautuvat voitot suoraan pelaajan peli- tai pankkitilille. Tunnistautumattomana
pelanneella voittajalla on mahdollisuus lunastaa voittonsa
yhden vuoden kuluessa, Toto-pelien voitot kolmen kuukauden kuluessa tuloksen ratkeamispäivästä. Lunastamattomat voitot siirtyvät voittorahastoon, josta ne palautuvat
myöhemmissä voitonjaoissa pelaajille. Tunnistautumattomana pelattuja lunastamattomia voittoja oli vuoden 2020
lopussa noin 10 miljoonan euron arvosta.

Yhteistyötä finanssisektorin toimijoiden kanssa
Käymme aktiivista keskustelua finanssialan eri toimijoiden, kuten pankkien, Suomen Pankin, Euroopan keskuspankin, Finanssivalvonnan ja eri palvelutoimittajien kanssa
rahaliikenteen ratkaisujen kehittämiseksi. Finanssialan
nopea kehitys tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia ja
vaatimuksia, jotka parantavat entisestään rahaliikenteen
luotettavuutta.
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Virhetilanteiden selvittelyyn on
tarkoin määritelty prosessi
➤ Asiakas voi tehdä asiakaspalveluumme selvityspyynnön ja toimitamme asiakkaalle selvityksemme
mukaisen ratkaisun.
➤ Mikäli asiakas ei ole ratkaisuun tyytyväinen,
hän voi pyytää ratkaisusuositusta Poliisihallitukselta.
➤ Poliisihallitus pyytää Veikkaukselta selvityksen,
kaikki tiedot kyseisestä tapahtumasta ja asiakkaan
kanssa käydyn yhteydenpidon, joiden pohjalta
Poliisihallitus antaa päätöksen tapauksesta.
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Kunnioitamme
asiakkaamme
yksityisyyttä

Kohtelemme
kaikkia asiakkaitamme
tasapuolisesti

Pelaajatiedon luotettava ja
turvallinen käsittely
Veikkauksen liiketoiminnan ytimessä ovat yli kaksi miljoonaa rekisteröitynyttä asiakasta. Tiedon hyödyntäminen on
tärkeä osa toimintaamme ja perusedellytys vastuullisen
liiketoiminnan kehittämiselle. Pelimme tavoittavat merkittävän osan Suomen aikuisväestöstä. Vuosittain Veikkauksen pelejä pelaa noin 3,6 miljoonaa yksittäistä pelaajaa,
joista noin 1,8 miljoonaa pelaa tunnistautuneena vähintään
kerran vuodessa.

• Käsittelemme pelaajien tietoja ja varoja ehdottoman luottamuksellisesti. Kaikkien asiakkaaksi rekisteröityvien
henkilötiedot tarkastetaan väestötietojärjestelmästä.
• Veikkauksen pelien ja rahansiirtojen toimivuus varmistetaan säännöllisillä testauksilla ja tarkastuksilla.

Käytämme pelaajatietoa muun muassa asiakaskokemuksen kehittämiseen, vastuullisuustoimenpiteiden toteuttamiseen ja pelaamisen turvallisuuden varmistamiseen.
Pelaajatietoa käytämme myös lainsäädännöstä johtuvien
velvollisuuksiemme hoitamiseen. Käsittelemme pelaajien
tietoja ja varoja ehdottoman luottamuksellisesti.

Vahva kuluttajansuoja

Käytämme asiakkaidemme henkilötietoja ainoastaan niihin
tarkoituksiin, joista olemme kertoneet tai joihin asiakas on
antanut suostumuksensa. Asiakkaidemme tietojen suojaaminen ja yksityisyyden kunnioittaminen on meille erittäin
tärkeää. Tietosuojalausekkeessamme olemme kuvanneet,
miten käsittelemme henkilötietoja.

Kohtelemme kaikkia asiakkaitamme tasapuolisesti. Asiakas saa aina pelaamishetkellä tarjolla olevat peliehdot
avoimesti tiedoksi. Urheiluvedonlyönnissä asiakkaiden
vetoja ei mene harkintaan, vaan asiakas voi aina osallistua peliin haluamallaan panoksella. Maksamme voitot
luotettavasti niille, joille voitto kuuluu.

Kohtelemme kaikkia asiakkaitamme tasapuolisesti ja pidämme huolta siitä, että voitot maksetaan luotettavasti ja
oikeudenmukaisesti. Asiakkaan pelitietoja ei käytetä siten,
että ne muuttaisivat millään tavalla pelien matematiikkaa
tai todennäköisyyksiä.

Vahva kuluttajansuoja takaa asiakkaan oikeusturvan mahdollisissa ongelmatilanteissa, joissa asiakas kokee tulleensa väärinkohdelluksi. Näitä tapauksia varten Veikkauksessa on virhetilanteiden selvittelyyn tarkoin määritelty
prosessi. Halutessaan asiakas voi pyytää ratkaisusuosituksen Poliisihallitukselta. Tätä oikeutta asiakkaat käyttivät
vuonna 2020 yhteensä 40 kertaa (28 kertaa vuonna 2019).

Hyödynnämme tekoälyä eettisten periaatteidemme mukaisesti. Tekoälyn käytön eettisten periaatteiden tärkeimmät
ohjenuoramme ovat läpinäkyvyys, yksityisyys, vastuullisuus ja asiakaskeskeisyys. Tarkemmin näihin periaatteisiin voi tutustua täällä.

• Veikkaus kohtelee kaikkia asiakkaitaan tasapuolisesti.
Voitot maksetaan ilman häiriöitä ja luotettavasti niille,
joille voitto kuuluu.
• Selvitämme ja korjaamme mahdollisen virheen, jos asiakas virhetilanteessa menettää esimerkiksi peliautomaattiin syöttämänsä kolikot tai kertyneet voitot.
• Tietoturvamme tarkastetaan säännöllisesti.
• Pelikohteiksi valitaan ainoastaan luotettavien ja vastuullisten järjestäjien tapahtumia ja otteluita.
• Teemme kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä estääksemme rahapelaamiseen liittyvää vilppiä ja rikollisuutta.
• Estääksemme rahanpesun pelaajan henkilöllisyys tarkistetaan aina, jos pelien summa tai pelaajan saama
voitto on vähintään 2 000 euroa tai tapahtumaan liittyy
jotain epäilyttävää.

Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että pelit ovat laadukkaita ja luotettavasti järjestetty. Huolehdimme asiakkaidemme tiedoista ja varoista.
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Uusiin peleihin tehdään
aina eettinen arviointi
vastuullisuusmallilla

VASTUULLISUUS

VEIKKAUKSEN
RAHAPELITUOTTEISSA
JA -EHDOISSA

Vastuulliset ja kilpailukykyiset
rahapelituotteet ja –palvelut
Kehitämme rahapelejä aina kohdennetusti tietyille asiakasryhmille. Pohjana on pelaamisen motiivien tunteminen
ja pelaaminen vastuullisten rajojen sisällä. Uusiin peleihin ja olemassa olevien pelien uudistamisen yhteydessä
teemme pelien eettisen arvioinnin rahapelien vastuullisuus
(RaVa) -mallilla.
Pelin vastuullisuusprofiili liitetään viranomaisille toimitettavaan pelisääntömuutosehdotukseen. RaVa-arvioinnin
lisäksi ennen uusien pelien käyttöönottoa käymme aina
keskustelun pelien sääntelystä vastaavien viranomaisten
kanssa.
Myös sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva
riippumaton rahapelien haittavaikutusten arviointityöryhmä antaa lausuntoja peliemme ja kanavaratkaisujemme
haittariskeistä.
Vastuullisen pelaamisen edistämiseksi yhtiön painopiste
oli kertomusvuonna voimakkaasti projektissa, jonka lopputuotoksena kauppojen, kioskien, ravintoloiden ja liikenneasemien peliautomaateilla on pakollinen tunnistautuminen
ja sen myötä mahdollisuus estää peliautomaattipelaaminen edellä mainituissa. Vuoden 2020 aikana aloitimme
myös projektin, joka laajentaa pakollisen tunnistautumisen
omien pelisaliemme automaatteihin sekä pöytäpeleihin.

➤ Emme hyödynnä peleissä tai
palveluissamme pelaamisen
rahamääräiseen volyymiin
sidottua palkitsemista.
Onnenpeleissä keskityimme pelikokemuksen kehittämiseen muun muassa aloittamalla onnenpelien käyttöliittymäuudistus.
Vedonlyönnin puolella saimme digitaalisen kanavan käyttöliittymän uudistamisen lähes valmiiksi ja työ kiinteäkertoimisen vedonlyönnin pelialustan vaihtamiseksi on käynnistynyt.
Kasinopeleissä integroimme digitaalisen kanavan jakeluun kaksi uutta digitaalisten pelien toimittajaa, julkaisimme digitaalisia automaattipelejä, uusia eArpoja sekä uusi
eBingo-tuote. Pokeriin kehitimme pelaajaturvaa edistäviä
ominaisuuksia.
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➤ Emme houkuttele pelaamiseen
ilmaisilla peleillä eikä euromääräisillä (peliin kuulumattomilla)
alennuksilla tai bonuksilla.
➤ Annamme tietoa pelien
ominaisuuksista yhtenäisesti
ja avoimesti.
➤ Pelien sisällölliset teemat ja
aiheet ovat vastuullisia ja
eettisiä.
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VASTUULLINEN
LIIKETOIMINTA
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KAMPPIS

MUISTA TUNNISTAUTUA
KUN PELAAT
VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA
Vastuullisuus on kestävän liiketoiminnan perusta. Veikkaus haluaa vaikuttaa positiivisesti suomalaiseen yhteiskuntaan, toimia eettisesti oikein ja läpinäkyvästi. Haluamme
myös kantaa vahvaa roolia koko rahapelialalla ja olla vastuullisuuden suunnannäyttäjä sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Markkinointiviestinnän vastuullisuusperiaatteissa korostuu
strategiamme mukaisesti entistä turvallisempi ja vastuullisempi peliympäristö. Markkinoimme vahvistaaksemme
brändiämme, edistääksemme tunnistautunutta ja vastuullista pelaamista. Erityisen haittariskin peleistä annamme
vain tuote- ja pelikohdeinformaatiota. Pelaaminen kuuluu vain täysi-ikäisille ja sen takia emme kohdista pelien
markkinointia alaikäisille.
Markkinointia tehdään vain kanavointitarkoituksessa eli
pyrkimyksenä on ohjata suomalaisten rahapelaamista yhtiömme säädeltyyn ja valvottuun peliympäristöön.
T-Media Oy:n Luottamus ja Maine -tutkimuksen vastuullisuuskyselyn (11/2020) mukaan suomalaisista noin 37
prosenttia pitää Veikkausta vastuullisena, oikein toimivana
yrityksenä. Vuonna 2019 vastaava luku oli 35 prosenttia.
Taloustutkimuksen kyselyn (10/2020) mukaan 51 prosentin mielikuva Veikkauksesta on hyvä. Vuonna 2019 vastaava luku oli 49 prosenttia (Taloustutkimus 12/2019).

Veikkaus-kortilla

B

Ajokortilla

C

Henkilökortilla

D

Kela-kortilla

E

Veikkaus-sovelluksella

Lue lisää: veikkaus.fi/tunnistautuminen
Rahanlaskualusta A5 2009835

Tätä automaattia
voi pelata vain
tunnistautuneena

Vastuullinen markkinointi, viestintä ja
raportointi
Markkinointiamme ohjaavat keväällä 2020 päivitetyt markkinointiviestinnän vastuullisuusperiaatteet. Niiden tarkoitus on varmistaa, että markkinoimme pelejä ja pelaamista
kestävällä ja vastuullisella tavalla sekä kannamme vastuumme pelaajille.

A

SYYSKUU 2020

TURVALLINEN
PELAAMINEN
ON YHTEINEN
ASIA

MUISTA TUNNISTAUTUA
AINA, KUN PELAAT
VEIKKAUKSEN PELEJÄ.

Tunnistautuneena voit seurata pelihistoriaasi, pääset pelaamaan
Etuasiakkaiden peliuutuuksia ja saat kuponkipelien voitot talteen.
Lue lisää veikkaus.fi/tunnistautuminen

ONKO
IKÄÄ?
Tarkastamme iän kaikilta
alle 30-vuotiailta näyttäviltä.
Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta.
Vi kontrollerar åldern när
en person ser yngre ut än 30 år.
Åldersgränsen för penningspelande
är 18 år.
We verify the age of everyone
looking under 30.
The age limit of gaming is 18.

Markkinointikoulutus ja valvonta

Vastuullisuusviestintää asiakkaille

Vastuullisen markkinointiviestinnäin toteutumiseksi olemme tarkentaneet sisäisiä markkinointiohjeita ja panostaneet siihen, että kaikilla sisällön- ja markkinoinnintuottajilla on yhteinen ymmärrys niistä. Lisäsimme vastuullisen
markkinoinnin osaamista mm. vastuullisen markkinoinnin
verkkokoulutuksen avulla, joka on pakollinen kaikille markkinointia ja viestintää tekeville. Myös ulkoisten kumppaneidemme kuten asiamiesmyynnin sekä mainos- ja mediatoimistojen edustajien pitää suorittaa koulutus ennen kuin
voivat tehdä yhteistyötä kanssamme.

Viestimme asiakkaillemme aktiivisesti vastuullisesta
pelaamisesta kohdennetuilla asiakasviesteillä ja -kampanjoilla. Vuoden 2020 aikana viesteissä on ollut aiheina esimerkiksi oman pelihistorian tarkastelu, pelaamisen
hallinnan välineet sekä Peluuri-info. Asiakkaiden tuotetietoutta pyrittiin lisäämään myytit ja faktat -sisältöisellä
testillä. Pelaamistaan korona-aikaan lisänneille asiakkaille lähetettiin erillinen vastuullisuusteemainen viesti, jossa
kannustettiin pohtimaan omia pelitapoja mm. pelitestin ja
pelihistorian avulla. Noin 289 000 asiakasta on tilannut itselleen kuukausittain lähetettävän vastuullisuusteemaisen
palveluviestin.

Tärkeä osa vastuullisten sisältöjen toteutumiselle on tehostettu omavalvonta. Markkinointiprosessimme on rakennettu niin, että matkalla on säännöllisesti tarkistuspisteitä
toteutusten eettiselle arvioinnille. Sisäinen markkinoinnin
arviointityöryhmä valvoo konseptien ja toteutusten vastuullisuutta. Markkinointiamme valvovat viranomaiset, muun
muassa Poliisihallitus.
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Otimme keväällä Veikkaus.fi:ssä käyttöön ”postilaatikon”,
jonka kautta lähetimme asiakkaille muun muassa vastuullisuusaiheisia viestejä. Peliongelmissa auttavan Peluurin
näkyvyyttä lisättiin alkuvuodesta entisestään pelisalien
ja asiamiesmyynnin diginäytöillä. Veikkauksen vastuullisuussivusto pelaamaltilla.fi tarjoaa kaikille pelaajille tietoa
rahapelaamisen riskeistä, pelaamisen hallinnan keinoista
sekä peliongelmissa auttavista tahoista.
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MARKKINOINTIVIESTINNÄN KULUT milj. €
Pelien markkinointi
Muu mainonta ja markkinointi
(sis. brändimarkkinointi ja
pelikohdeinformaatio)
Pelikohdeyhteistyö (sis. sponsorointi)
Yhteensä

Matkalla ilon puolelle – uusi brändikonsepti

Markkinointiviestinnän kulujen kehitys
Markkinointiviestinnän kuluissamme on merkittävää laskua, vuodesta 2017 vuoteen 2020 kulut ovat pienentyneet
lähes 56,7 prosenttia. Markkinoimme vuonna 2020 kaikkiaan 23,1 miljoonalla eurolla. Tämä on 22,2 prosenttia
vähemmän kuin edellisvuonna (2019 kokonaiskulut olivat
29,7 miljoonaa euroa). Markkinointiviestinnän kokonaiskulut ovat noin 1,8 % pelikatteesta, joka on sama kuin vuonna
2019. Luvut sisältävät arvonlisäveron, jonka osuutta emme
voi vähentää kuluista. Useimmat yhtiöt raportoivat arvonlisäverottomat luvut.

2019

2018

7,6

11,3

19,6

11

14,8

23,9

4,5

3,7

3,9

23,1

29,7

47,3

Markkinointiviestinnän kulut ovat laskeneet viime vuosina. Vuodesta 2019 vuoteen 2020 kulut ovat pienentyneet 22,3 prosenttia. Luvut sisältävät arvonlisäveron, jonka osuutta emme
voi vähentää kuluistamme. Useimmat yhtiöt raportoivat luvut ilman arvonlisäveroa.

Vuoden 2020 markkinointiviestinnän tärkeimpinä kärkinä
olivat tunnistautuvan pelaamisen edistäminen, peliautomaattien vähentäminen, tappiorajojen madaltaminen ja
viiteikärajan (30 vuotta) käyttöönottaminen sekä erilliset
edut.
Jatkumona vuoden 2020 toimenpiteille, vuosi 2021 käynnistyi Ilollakin on rajansa -brändikampanjalla, jossa painotetaan enemmän pelaamisen hallinnan välineitä. Kampanjan
tavoitteena on peli-ilon suojeleminen, vastuullisuustyökalujen esiin nostaminen sekä Veikkauksen yleisen hyväksyttävyyden rakentaminen entistäkin vahvemmaksi.

2020

Markkinointiviestintämme on moninainen kokonaisuus.
Siihen sisältyy muun muassa tuotemainonta ja pelikohdeinformaatio, yritysbrändin ja asiakkuuden sekä palvelukonseptien ja myyntikanavien markkinointi, vastuullisuusteemojen ja tuotonjaon tietoisuuden edistäminen,
työnantajamielikuva, viestintä sekä sponsorointi ja vedonlyöntiin linkittyvä pelikohdeyhteistyö.

Raportointi vastuullisuudesta

Vastuullisen
markkinoinnin
koulutus pakollinen
kaikille markkinoinnin
tekijöille

Raportoimme vastuullisen rahapelaamisen ja laajemman
yhteiskuntavastuun edistämiseen tehdyistä päätöksistä ja
toimenpiteistä säännöllisesti vuosi- ja vastuullisuusraportissa sekä puolivuosiraporteissa. Markkinointiviestintään
käytetyt kulut kerromme vuosittain. Hallintoneuvosto antaa
vuosittain oman katsauksensa Veikkauksen rahapelitoiminnan kehityksestä ja toimista pelihaittojen ennaltaehkäisemiseksi.
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Eettinen päätöksenteko
Eettisyys sekä ihmis- ja työntekijänoikeudet ilmenevät kokonaisvaltaisesti Veikkauksen toiminnassa. Yhtenäisellä
tavalla toimia vaikutamme koko organisaation toimintakulttuuriin. Toimimalla oikein ansaitsemme asiakkaidemme ja
muiden sidosryhmiemme luottamuksen.
Rahapelitoiminta on hyvin säännelty toimiala Suomessa.
Tämän vuoksi lainsäädännön ja viranomaismääräysten
huolellinen noudattaminen heijastuu kaikkeen toimintaamme. Veikkausta koskeva keskeisin lainsäädäntö on
arpajaislaki ja sen nojalla säädetyt rahapelien pelisäännöt. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että viranomaiset
vahvistavat jokaisen Veikkauksen tarjoaman pelin säännöt.
Pelaajat voivat luottaa, että pelaaminen, voittaminen ja rahan liikkuminen tapahtuu kuten pitää.
Veikkauksen yhtiöjärjestyksessä näkyy toiminnan yleishyödyllisyys. Tuottomme ohjataan yhteiseen hyvään, ja
tuottoa ei tavoitella keinolla millä hyvänsä.
Tuottojen ja vastuullisuuden tasapainottaminen näkyy monissa liiketoiminnallisissa ratkaisuissamme ja niiden arvioinnissa. Otamme tasapainon huomioon esimerkiksi käytetyissä markkinoinnin ja myynnin edistämisen keinoissa
sekä pelillisissä elementeissä. Emme tarjoa pelaajille ilmaista pelirahaa eikä käytä aggressiivisia toimenpiteitä
saadakseen asiakkaita pelaamaan lisää.

Tapa toimia – Code of Conduct
Yhtiön eettisissä periaatteissa määritellään Veikkauksen
tapa toimia (Code of conduct). Periaatteissa linjataan Veikkauksen kannalta hyväksyttävät toimintatavat ja otetaan
kantaa muun muassa eturistiriitatilanteiden tunnistamiseen, lahjontaan ja korruptioon sekä tietojen ja omaisuuden käyttöön.
Eettiset periaatteet koskettavat jokaista veikkauslaista,
joten niitä koskeva koulutus on pakollinen kaikille veikkauslaisille. Koulutuksessa käydään läpi perusperiaatteet,
ja ohjataan tarvittaessa kysymään Compliance-yksiköstä

neuvoa. Oikein toimisen kulttuuri on jokaisen veikkauslaisen vastuulla.

Eettiset periaatteet
koskevat jokaista
veikkauslaista

Veikkauksella on käytössä ilmoituskanava, jonka kautta henkilöstö voi halutessaan kertoa luottamuksellisesti
epäkohtia koskevista epäilyistä tai havainnoista. Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoitusmenettely eli niin sanottu
whistleblow-menettely tulee EU:ssa pakolliseksi vuoden
2021 lopussa. Kehitämme ilmoitusmenettelyä edelleen
vuoden 2021 aikana.

MENETTELYPERIAATTEET
➤ Noudatamme toiminnassamme

lakeja ja säädöksiä

Code of

➤ Emme hyväksy lahjontaa missään

muodossa ja edustamme kohtuudella

➤ Tunnistamme ja torjumme

eturistiriitatilanteet

➤ Veikkaus ei osallistu poliittiseen

toimintaan eikä tue sitä

➤ Toimimme reilusti ja avoimesti

Ihmisoikeudet
Veikkauksessa
Veikkaus on sitoutunut kunnioittamaan kaikkia kansainvälisesti
tunnustettuja ihmisoikeuksia.
Noudatamme etenkin YK:n ihmisoikeusjulistusta ja ILO:n yleissopimuksen mukaisia työntekijöiden
oikeuksia. Edistämme ihmisoikeuksien toteutumista omassa toiminnassamme ja odotamme sitä myös
yhteistyökumppaneiltamme.
Lue lisää:
Tapa toimia ja ihmisoikeudet
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➤ Teemme hankinnat vastuullisesti

ja hankintalakia noudattaen

➤ Huolehdimme tietosuojasta
➤ Huolehdimme toisistamme
➤ Käytämme Veikkauksen omaisuutta

ja tietoa asianmukaisesti
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Vastuullinen hankinta
Vastuullinen hankinta on tärkeä osa vastuullisuusohjelmaamme. Veikkaus noudattaa hankinnoissaan lakia julkisista hankinnoista. Toteutamme kilpailutukset julkisia
hankintoja koskevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla
avoimesti ja tasapuolisesti. Huomioimme sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun tavoitteet ja näkökohdat
kilpailutuksen valmisteluvaiheessa, kilpailutuksessa ja
sopimuskaudella soveltuvin osin. Nämä asiat on yleisellä
tasolla kirjattu Vastuullisuuden huomioiminen hankintaprosessissa -asiakirjaan, joka on ollut osa Veikkauksen hankintaohjeistusta vuodesta 2018 lähtien.

Eettinen ohjesääntö tavaran- ja palveluntoimittajille

Kiinnitämme huomiota sosiaaliseen vastuuseen erityisesti
niissä hankinnoissa, joissa tunnistetaan sosiaalisen vastuun laiminlyömisen riskejä. Taloudellisen vastuun osalta
pyrimme torjumaan harmaata taloutta esimerkiksi pyytämällä selvityksiä tilaajavastuulain noudattamisesta tilaajavastuulain piiriin kuuluvissa hankinnoissa.

Palvelu- ja tavaraostomme vuonna 2020 olivat noin 200
miljoonaa euroa ja laskuttavia toimittajia oli yhteensä
2 200 kappaletta. Teimme 46 julkista kilpailutusta (ml.
Hanselin puitesopimuksiin liittymiset) ja näiden lisäksi monia puitesopimusten piirissä tehtäviä hankintoja. Merkittävä osa yhtiön hankinnoista kohdistuu ICT:hen.

Osana ympäristövastuuohjelmaa olemme asettaneet tavoitteeksi, että puolet Veikkauksen uusista julkisista tarjouskilpailuista (ml. Hanselin puitejärjestelyt) sisältävät
ympäristökriteerejä vuodesta 2021 alkaen. Olemme ottaneet ympäristövastuun yhä vahvemmin osaksi hankintoja luomalla kertomusvuoden aikana ympäristökriteeristökirjaston ja ideapankin ympäristökriteerien käytännön
huomioimiseksi hankinnoissa. Olemme luoneet seurantajärjestelmää tämän kohdan raportointia varten ja lisäksi
päätösvalmistelussa tuomme jatkossa esiin sen, sisältyykö hankintaan ympäristöasioiden huomiointi.

Vuoden 2017 rahapeliyhteisöjen yhdistymisen jälkeen
uusi Veikkaus on alkanut järjestelmällisesti uusia yhtiön
sopimuskantaa. Hankinnoistamme merkittävä enemmistö
on kilpailutettu. Tavoitteenamme on toimia hankinnoissa
ennakoidusti ja parantaa toimittajahallintaa edesauttaen
koko yhtiön tavoitteiden saavuttamista.

Veikkaus on ottanut käyttöön tavaran- ja palveluntoimittajille suunnatun eettisen ohjesäännön, johon toimittajan
on sitouduttava osana hankintasopimusta. Eettisen ohjesäännön mukaan työntekijöille on taattava järjestäytymisvapaus, tasa-arvoinen kohtelu, asianmukainen palkka
ja työaika, terveys, turvallisuus ja työsuojelu sekä oikeus
työolosuhteita koskevien valitusten tekemiseen. Lisäksi
toimittajan on sitouduttava lapsi- ja pakkotyövoiman käytön kieltoon sekä syrjintäkieltoon.
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Rikollisuuden ja vilpin torjunta
Veikkaus osallistuu rahapelitoimialaan kohdistuvan rikollisuuden ja vilpin havainnointiin ja torjuntaan aktiivisesti
sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Pelidata ja tiivis
yhteistyö tärkeitä
vilpin ehkäisyssä

Veikkaus on Global Lottery Monitoring Systemin (GLMS)
jäsen. GLMS havainnoi ja analysoi maailmanlaajuisesti vedonlyöntiin liittyviä epäilyttäviä aktiviteetteja sekä mahdollistaa tiedonvaihdon urheiluvedonlyöntiä tarjoavien kansallisten rahapeliyhtiöiden välillä.

Rahanpesun vastainen työ
Veikkaus suhtautuu vakavasti rahanpesun ja terrorismin
rahoittamisen estämiseen. Rahanpesun estäminen perustuu riskipohjaiseen lähestymiseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Rutiinitoimenpiteiden kuten ennen voitonmaksua
tehtävän henkilöllisyyden tarkastamisen lisäksi kohdistamme valvontaa erityisesti sinne, missä riski rahanpesusta on kohonnut.

Vilpin ennaltaehkäisyssä tärkeitä keinoja ovat koulutus
sekä omien prosessien kehittäminen. Pyrimme valitsemaan pelikohteiksi ainoastaan luotettavien ja vastuullisten
järjestäjien tapahtumia ja otteluita.
Urheilupeleille suuri uhka on kilpailu-/ottelumanipulaatio,
jonka havaitsemisessa ja ennaltaehkäisemisessä tiivis yhteistyö Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK), lajiliittojen sekä viranomaisten kanssa on tärkeää.

Teimme vuoden 2020 aikana tiivistä yhteistyötä valvovan
viranomaisen, Poliisihallituksen ja KRP:n Rahanpesun selvittelykeskuksen kanssa. Toteutimme rahanpesun torjuntaan liittyvän järjestelmäkehitysprojektin. Vuonna 2021 järjestelmäkehitysprojekti jatkuu erityisesti data-analytiikkaa
hyödyntäen. Lisäksi lisäsimme rahanpesun peruskoulutuksen osaksi yhtiön jokaisen työntekijän pakollista, vuosittain uusittavaa koulutuskokonaisuutta. Näillä toimenpiteillä
madallettiin merkittävästi rahanpesun riskitasoa.

Urheilutapahtuman manipulointi pystytään usein paremmin havaitsemaan asiakkaiden pelikäyttäytymisen perusteella kuin itse tapahtumassa. Seuraamme reaaliaikaisesti
pelidataa ja rahapelaamisen kehittymistä. Näin voidaan
tunnistaa tilanteita, joissa pelaaminen saa epäilyttäviä
piirteitä.
Keväällä 2020 urheiluvedonlyönnin kohdevalinta muuttui
koronan takia haasteellisemmaksi, kun valtaosa maailman kilpaurheilusta jäi usean kuukauden ajaksi tauolle ja
pelikohteiksi oli tarjolla vain muutamia pienempien maiden pienemmän profiilin sarjoja ja kilpailuja, joissa on korostunut kilpailumanipulaatioriski. Seurasimme tarjontaa
tarkasti, pyrimme pudottamaan jo kohdevalinnassa pois
epäilyttävimmät vaihtoehdot sekä reagoimaan nopeasti, jos kohteiksi valituissa sarjoissa/kilpailuissa havaittiin
poikkeavuuksia.

Suunnitelmamme pakolliseen tunnistautumiseen siirtymisestä tulevat parantamaan rahanpesun valvontaa ja torjuntakykyämme lähivuosien aikana entisestään.
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Tietosuoja
Asiakkaiden, työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden
tietojen suojaaminen ja yksityisyyden kunnioittaminen
on Veikkaukselle erittäin tärkeää. Näin ollen tietosuojalainsäädäntö saa erityisen painoarvon toiminnassamme.
Tämä näkyy muun muassa siinä, että olemme nostaneet
tietosuojasta huolehtimisen omaksi periaatteekseen yhtiön eettisissä periaatteissa (Code of Conduct): Veikkauksen
tapa toimia.
Käsittelemme asiakkaiden tietoja ehdottoman luottamuksellisesti. Meille on tärkeää, että asiakkaat tietävät, miten
heidän tietojaan Veikkauksessa käsitellään. Käytämme
henkilötietoja ainoastaan niihin tarkoituksiin, joista asiakkaille on kerrottu.
Varmistamme turvallisen ja yksityisyyttä kunnioittavan
henkilötietojen käsittelyn kouluttamalla ja ohjeistamalla.
Huolehdimme myös siitä, että tietojen käsittelyyn on määritellyt ja rajoitetut käyttöoikeudet työtehtävän mukaan.
Tietosuojaa koskeva verkkokoulutus ja sen lopputestin
hyväksytty suorittaminen on pakollinen jokaiselle veikkauslaiselle.
Tietosuojatoimintaa toteutetaan kaikissa toiminnoissa
sekä projekteissa. Tätä varten olemme luoneet tietosuojaan liittyviä prosesseja, joihin on sisällytetty vastuullisia
toimintamalleja. Koordinoimme tietosuojan kehittämistä
yhtiön sisäisessä, säännöllisesti kokoontuvassa tietosuojaryhmässä.
Hoidamme tietosuoja-asiat vastuullisesti myös yhteistyökumppaneidensa kanssa. Veikkaukselta peräisin olevia
henkilötietoja käsittelevät kumppanit tekevät sopimuksen,
jossa määritellään oikeanlaiset toimintatavat ja vastuukysymykset.
Tietosuojasta huolehtiminen korostuu entisestään lähivuosina, kun rahapelaaminen siirtyy asteittain täysimittaiseen
pelaajan tunnistautumisen piiriin.

Sertifioitu tietoturva
Veikkauksella on tavoitteena olla toimialallaan johtava yhtiö tietoturvallisuusasioiden hoitamisessa. Noudatamme
tietoturvan parhaita käytäntöjä siten, että voimme suojata ja taata asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja
muita sidosryhmiä koskevien tietojen ja materiaalien luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden.
Käytämme omien asiantuntijoidemme ohella ulkopuolisia
resursseja taataksemme parhaan mahdollisen tietoturvan
tason. Tavoitteena on ylläpitää kattavaa ja ajantasaista tilannekuvaa ja mittaristoa tietoturvan toteutumisesta koko
organisaatiossa.

Käsittelemme
pelaajien tietoja
ehdottoman
luottamuksellisesti

Yhtiöllä on dokumentoitu laadun ja turvallisuuden hallintajärjestelmä, joka perustuu World Lottery Associationin
WLA-SCS- ja ISO/IEC 27001- turvallisuusstandardeihin,
ISO 9001 -laatustandardiin, maksukorttitietojen osalta PCI
DSS -turvallisuusstandardiin sekä voimassa oleviin lakeihin ja säädöksiin.
Hallintajärjestelmä pidetään em. standardien suhteen sertifioituna. Laadun ja turvallisuuden hallintajärjestelmämme
täsmällinen sisältö, tavoitteet ja turvamekanismit määräytyvät riskianalyysin pohjalta. Hallintajärjestelmän soveltamisalana on koko Veikkaus Oy (kaikki pelit ja toiminnot).
PCI DSS:n osalta soveltamisala on rajattu niihin järjestelmiin ja toimintoihin, missä käsitellään maksukorttitietoja.
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YMPÄRISTÖVASTUUN TUNNUSLUVUT

2020

Peliautomaattien kierrätys, %

Veikkauksen suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät
peliautomaateista ja -päätteistä, kiinteistöistä sekä kuljetuksista ja liikkumisesta. Ympäristöohjelmamme tavoitteena on pienentää kuljetusten ja liikkumisen CO2-päästöjä, lisätä ympäristökriteerejä ympäristövaikutuksiltaan
merkittäviin hankintoihin, vähentää kiinteistöjen kokonaisenergiankulutusta sekä pienentää peliautomaattien ja
-päätteiden ympäristövaikutuksia elinkaarihallinnan ja materiaalivalintojen avulla.
Työmatkaliikkumiselle CO2-päästöjen pienentämiseen tähtäävä toimintaohjelman käsittely siirrettiin myöhempään
ajankohtaan. Ajoneuvojen ja rahdin päästöt laskivat noin
18 prosenttia vuodesta 2019. Päästöjen laskuun vaikutti
pääasiassa automaattien kiinniolo, jonka takia huoltoajoa
oli vähemmän edellisvuosiin verrattuna.
Kasvatimme kertomusvuonna hankintojemme ympäristökriteerien lisäämisen ja seurannan valmiuksia muun
muassa tuomalla hankintajärjestelmään ja johdon raportointiin seuranta hankintojen ympäristövaikutuksista.
Henkilökunnan ympäristötietoisuutta lisäsimme kertomusvuonna verkkokoulutusten avulla. Koulutimme koko henkilökuntaa ympäristöohjelmasta osana laajempaa jokaisen
vuosittain suoritettavaa vastuullisuusverkkokurssia. Henkilökunnalle on ollut myös tarjolla syvemmin aihetta käsittelevä ympäristöaiheinen verkkoluento.
Vuoden 2021 aikana käynnistämme ympäristövastuuprojektin, jossa muun muassa selvitetään ja arvioidaan uudelleen oman liiketoimintamme aiheuttamat ympäristövaikutukset. Työllä on mahdollisia vaikutuksia jo asetettuihin
ympäristötavoitteisiin.

2018

2017

97

97

97

97

675 178

796 246

-

-

100

100

85

-

Kiinteistöjen energiakulutus (sähkö MWh)

6 479

7 000

-

Kiinteistöjen energiakulutus (kaukolämpö MWh)

6 144

6 547

-

Ajoneuvojen ja rahdin CO2-päästöt (CO2)

Ympäristövastuu ja ilmastonmuutoksen
torjunta

2019

Peliautomaatit ja -päätteet elinkaarihallinnan piirissä (%)

-

Veikkauksen peliautomaateissa
korkea kierrätysaste
Peliautomaattien kierrätysaste pysyi edellisvuoteen verrattuna samalla tasolla ollen 97 prosenttia, jos kierrätyksessä
huomioidaan sekä materiaalin että puun ja muovin energiahyötykäyttö.

Peliautomaattien
kierrätysaste on

97 %

Oma peliautomaattien suunnittelutyömme on mahdollistanut sen, että automaattien kokoonpanossa ja osavalinnoissa on voitu huomioida materiaalien kierrätettävyys,
osien huollontarve ja huollettavuus, uudelleenkäyttö sekä
automaattien energiatehokkuus. Elinkaarimallin avulla pyrimme takaamaan kustannustehokas ja laadukas toiminta.
Automaatit kootaan Scanfilin tehtaalla Sievissä.

Ilmastoystävällinen Veikkaus 2019-2025
• Noudatamme lakia julkisista hankinnoista ja
hankintamme ovat läpinäkyviä, tavoitteenamme
on lisätä ympäristökriteerejä ympäristövaikutuksiltaan merkittäviin hankintoihin.
• Tavoitteenamme on kuljetusten ja liikkumisen
CO2-päästöjen pienentäminen toimintaohjelmien
kautta. Kannustamme työmatkapyöräilyyn.
• Tavoitteenamme on vähentää kiinteistökannan
kokonaisenergian kulutusta.
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Kustannustehokas toiminta
Yksi Veikkauksen kaikille toiminnoille ja strategiaohjelmille yhteisistä strategisista tavoitteista on toimintamme
tehokkuus. Kustannustehokkuuden edistämiseksi yhtiössä
tehdään muun muassa pitkäjänteistä prosessien kehittämistyötä.
Seuraamme tehokkuustavoitteen toteutumista erityisesti
kulujen suhteena pelitoiminnan tuottoon eli pelikatteeseen.
Kertomusvuonna yhtiön kustannukset laskivat toiminnan
jatkuvan kehittämisen, integraatiokulujen vähenemisen ja
päällekkäisten kustannusten karsiutumisen myötä. Kustannusten vähenemisestä huolimatta kustannustehokkuus
heikkeni, sillä koronapandemialla oli yli 300 miljoonan euron vaikutus pelikatteeseen. Kustannusten suhde pelikatteeseen oli 32,9 % (27,7 % vuonna 2019).

Liikunta
Veteraanit ja
sotavammakorvaukset

Tuotot yhteiskunnalle
Veikkauksella on ainutlaatuinen tehtävä tarjota vastuullisia
rahapelejä yksinoikeudella. Peleistä saadun tuoton myötä olemme myös monella tavalla mukana suomalaisessa
elämässä. Tuottomme käytetään kokonaisuudessaan yhteiseksi hyväksi avustuksista päättävien ministeriöiden
määrittelemällä tavalla. Tuotoillamme tuetaan vuosittain yli
4 000 avustuksensaajaa.

Kulttuuri ja taide

Tiede

Sosiaali- ja
terveysjärjestöt
Nuorisotyö

Kertomusvuonna pelikatteemme oli 1 260,3 miljoonaa
euroa, mistä 680,2 miljoonaa euroa (-32,6 %) tuloutettiin
ministeriöille. Pelikatteen ja sitä kautta myös tuoton voimakkaaseen laskuun vaikutti erityisesti koronaepidemia ja
siitä seuranneet toimenpiteet.

aali- ja terveysministeriön hallinnonalalla hyödynnetään
niin sanottuja jakamattomia rahapelivoittoja.

Tulos alitti ministeriöiden vuoden 2020 valtion talousarvioon merkityn avustuksensaajille jaettavan summan, joka
oli 1 082,0 miljoonaa euroa. Valtio sitoutui kompensoimaan järjestöille ja yhteisöille tuoton alenemisen seuraukset. Kompensaatiota maksetaan avustuksensaajille myös
vuonna 2021. Se on tarkoitus rahoittaa alentamalla arpajaisveroa ja kehysvaikutteisin budjettivaroin. Lisäksi sosi-

Kertomusvuonna tuloutimme sosiaali- ja terveysministeriölle kaikkiaan 292,5 miljoonaa euroa jaettavaksi sosiaalija terveysjärjestöille. Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa
puolestaan 360,5 miljoonaa euroa kulttuurille, liikunnalle,
tieteelle ja nuorisotyölle. Maa- ja metsätalousministeriön
kautta ohjautuu tuotoistamme hevosurheilulle 27,2 miljoonaa euroa.
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VASTUU VEIKKAUSLAISISTA
Monenlaisista poikkeustilanteista huolimatta kertomusvuosi oli yhtiössä vahvaa henkilöstökokemuksen ja työhyvinvoinnin kehittämisen aikaa. Lanseerasimme kulttuurin,
osaamisen ja organisaatiorakenteiden kehittämiseen keskittyvän strategiaohjelman, joka sai nimekseen Pelialan
paras työpaikka. Uudistuksen tavoitteena on ketterä ja tehokas yritys.
Strategiaohjelman mukaisesti uudistamme johtamistamme niin, että se auttaa meitä pääsemään tavoitteisiimme. Kasvatamme osaamistamme yhdessä ja lisäämme
sisäistä liikkuvuutta ja yhteistyötä. Kehitämme yhdessä
toimintatapojamme sujuvammiksi ja kiinnitämme erityistä huomiota kustannustehokkuuteen. Tärkeässä roolissa
on osallistaminen: otamme kaikki veikkauslaiset mukaan
yhteisten päämäärien toteuttamiseen. Panostamme myös
positiivisen työnantajamielikuvan rakentamiseen.
Kertomusvuonna jouduimme tekemään koronaepidemian
vuoksi isoja ja nopeita päätöksiä henkilökunnan, asiakkaiden ja asiamiesten terveyden suojelemiseksi. Touko-kesäkuussa lomautettuna oli noin 660 työntekijää omista
pelipaikoista. Koronatilanteen sulkiessa pelipaikkoja ja
automaatteja jälleen joulukuussa, jouduttiin yhtiössä käymään jälleen yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskivat noin
800 henkilön lomauttamista Myyntipaikat-toiminnossa.
Neuvottelujen tuloksena päädyttiin käynnistämään tammikuun alussa noin 800 veikkauslaista koskevat lomautukset.

Henkilöstökokemuksen
ja työhyvinvoinnin
kehittämisen vuosi
Merkityksellinen työ
Haluamme rakentaa Veikkauksesta työpaikan, jossa jokainen veikkauslainen kokee työn merkityksellisyyttä. Lisäämme yhdessä selkeyttä ja sujuvoitamme työntekoamme esimerkiksi uusien roolien, kirkkaiden tavoitteiden ja
selkeän päätöksenteon keinoin.
Pelialan paras työpaikka -strategiaohjelmaa on tehty vahvasti henkilöstön palautteita kuunnellen. Ohjelmassa on
kuusi osa-aluetta, joita kaikkia viedään rinta rinnan eteenpäin:
KASVUN MAHDOLLISUUDET
VALMENTAVA JOHTAJUUS
TUOTTAVA TYÖYMPÄRISTÖ
TERVEYS JA HYVINVOINTI
MERKITYKSELLINEN TYÖ
KESKINÄINEN LUOTTAMUS JA SUJUVA TYÖNTEKO
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Keskinäinen luottamus ja sujuva työnteko
Helmi−maaliskuun aikana jatkettiin edellisvuonna aloitettua
Veikkaus Open -kiertuetta, jossa henkilöstö ja johto kävivät
avointa vuoropuhelua kaikille yhteisistä teemoista: asiakaskokemuksesta, strategiasta ja brändistä, tunnelmasta ja arvoista sekä uudesta liiketoiminnasta. Joulukuussa
vuoropuhelu jatkui pandemiatilanteen takia Open-virtuaalikeskusteluna, jossa aiheena oli tulevaisuuden Veikkaus
erityisesti vastuullisuuden, asiakaskokemuksen, henkilöstökokemuksen ja uuden liiketoiminnan näkökulmasta.
Yhteiskehittelyssä löytyneitä ideoita hyödynnettiin laajasti
kehitystyössä.

Yksi osallistamisen, vuorovaikutuksen ja yhteisen kehittämisen foorumi on ns. viestiheimo, johon kertomusvuonna
kuului jo 240 veikkauslaista kaikista toiminnoistamme.
Viestiheimo jakaa ja tuottaa tietoa sisäiseen viestintään,
kehittelee, jalkauttaa ja pilotoi uusia teemoja.
Kevään aikana tehtiin organisaation madaltamiseen ja
ketteröittämiseen tähdänneitä toimenpiteitä mm. ICT-,
Myyntipaikat- ja New Business -toiminnoissa. Marraskuun
lopussa lähdettiin yhdessä henkilöstön edustajien kanssa
suunnittelemaan muutoksia myös Liiketoimintaan, Laki- ja
vastuullisuus sekä Talous, suunnittelu ja palvelut -toimintoon. Neuvottelut saatiin päätökseen tammikuussa 2021.
Muutokset eivät johtaneet henkilöstövähennyksiin.
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”Kevään 2020 koronatilanteen takia meille tarjoutui mahdollisuus
kouluttaa henkilöstöä laajamittaisemmin. Muun muassa vastuullisuuskoulutukset nostettiin suureen rooliin. Tarkoituksenamme oli
varmistaa, että asiakasrajapinnassa työskentelevät saavat erityisesti
vastuullista pelitoimintaa koskevan koulutuksen peruskoulutuksensa
tueksi.

Maija Turtio
HR Business Partner,
HR Business Partnering

Koulutuskokonaisuudessa oli mukana myös sisältöä, jota henkilöstö
oli toivonut. Yksi kiitellyimmistä sisällöistä oli työterveyspsykologi
Kimmo Haapasen luento Peliongelma ja sen kohtaaminen. Palautteet
olivat positiivisia, luennolle oli selkeä tarve. Luento antoi työkaluja
peliongelmaisen asiakkaan kohtaamiseen ja lisäsi tietoa peliriippuvuudesta. Myös laajempi tieto esimerkiksi Peluurin toiminnasta ja
peliongelmaisille tarjottavasta hoidosta koettiin tärkeäksi.
Seurasimme opintokokonaisuuden suorittamista verkossa oppimispäiväkirjojen avulla. Lisäksi tiimit kokoontuivat keskustelemaan
verkkopalavereissa. Saamamme palaute koulutuksista oli positiivista. Henkilöstö arvosti, että työnantaja halusi satsata kouluttamiseen
tässä mittakaavassa.
Veikkauksella on ollut laaja verkko-oppimisympäristö käytössä jo
vuosia. Talossa on pitkän linjan osaamista koulutusohjelmien ja
verkkokurssien tuotantoon. Opintokokonaisuus oli kuitenkin iso ponnistus, joka tehtiin poikkeusoloissa. Tässä tuli todettua kuinka upeaa
ja osaavaa porukkaa meillä on töissä – näin kattava kokonaisuus
saatiin kasaan lyhyessä ajassa, monen eri toiminnon voimin.
Syksyllä 2020 lanseerasimme vielä koko henkilöstölle suunnatun
Pelialan Parhaat -kuuden kurssin kokonaisuuden. Sen tavoitteena on,
että jokainen veikkauslainen
tuntee Veikkauksen vastuullisen rahapelitoiminnan ja yleisen vastuullisuuden periaatteet ja osaa soveltaa niitä omassa työssään.”

Kasvun mahdollisuudet ja osaamisen
kehittäminen
Yksi keskeinen osa Pelialan paras työpaikka -strategiaohjelmaamme on tarjota henkilöstölle kasvun mahdollisuuksia. Tavoitteena on lisätä sisäistä liikkuvuutta ja rakentaa
erilaisia kasvun polkuja. Veikkaus panostaa henkilöstön
kehittämiseen sekä oppimista tukevaan kulttuuriin. Katsausvuonna jatkettiin henkilöstömme osaamisen kehittämisohjelman rakentamista määriteltyihin strategisiin
osaamisiin pohjautuen.
Vuoden 2020 opintotarjontamme oli kaikkien aikojen mittavin: veikkauslaiset opiskelivat yhteensä ennätykselliset yli
50 000 eLearning-koulutuskokonaisuutta keskittyen strategisesti tärkeisiin teemoihin ja taitoihin. Koulutuspanostus ajoittui erityisesti alkuvuoteen, kun omien pelipaikkojen henkilöstölle vuodeksi 2020 suunnitellut valmennukset
keskitettiin tiiviiksi virtuaaliseksi koulutuspaketiksi koronapandemiasta aiheutuneiden lomautusten minimoimiseksi.
Toisella vuosipuoliskolla lanseerasimme henkilöstölle Pelialan parhaat -koulutuskokonaisuuden. Kaikille pakollisella kuuden kurssin kokonaisuudella varmistamme, että
veikkauslaiset tietävät vastuullisuuden tavoitteet ja rahapelialan erityisvaatimukset, kuten rahanpesun estämiseen,
tietosuojaan ja -turvaan sekä pelaamisen vastuullisuuteen
liittyvät asiat.
Joustava sisäinen liikkuvuus kasvun mahdollistajana on
meille yhä keskeisempi henkilöstön kehittämisen keino.
Haluamme tarjota veikkauslaisille mielekkäitä urapolkuja.
Hahmottelimme sisäisen liikkuvuuden rakenteen, jossa on
neljänlaisia keinoja, joilla liikkua Veikkauksessa tehtävien
välillä joustavasti ja omaksua uudenlaista otetta, osaamista ja tietosisältöjä.
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misessa jo toimii ja missä on havaittavissa kehittämisen paikkoja tai tarvetta uusille toimintatavoille.
Lisäksi pilotoimme 270-palautekyselyä 50 palautteensaajan ryhmässä. Mukaan valikoitui
erityisesti henkilöitä, joilla on vetovastuu vaativissa monitoimijahankkeissa. Suunnitteilla on
laajentaa 270-palautekyselyä vuoden 2021 aikana.

Valmentava johtajuus
Valmentava johtaminen on keskeinen valintamme ja siivittää matkaamme pelialan parhaaksi
työpaikaksi. Kertomusvuonna keskityimme valmentavan johtamisen perustan luomiseen, mikä
tarkoitti koko esimieskunnan ja useiden kymmenien tiiminvetäjien koulutuksia. Lisäksi julkaisimme Valmentavuus Veikkauksessa -opaskirjan, johon on kiteytetty veikkauslaisten arkeen
soveltuvia ajatuksia ja työkaluja valmentavan
työskentelykulttuurin vahvistamiseksi.

Syksyllä pilotoimme myös uutta esimiehille
suunnattua perehdytysohjelmaa ja vuoden 2021
ensimmäisellä vuosipuoliskolla kaikki Veikkauksen esimiehet osallistuvat kokonaisuuteen
kuuluviin valmennuksiin. Kokonaisuus tähtää
esimiesroolin vahvistamiseen yhtenäisten henkilöstöjohtamisen käytäntöjen, laadukkaan työntekijäkokemuksen sekä strategian ja arvojen
mukaisen toiminnan avulla.

360
270

Toteutimme keväällä ensimmäisen johtamisen
periaatteisiimme nojaavan 360-palautekyselyn. Tavoitteena oli tarjota arvostavaa palautetta
kasvun suuntaamiseksi.
Lisäksi tarkoituksena on Johtamisen periaatteiden todeksi tekeminen sekä kokonaiskuvan
hahmottaminen, mikä veikkauslaisessa johta-
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Henkilöstötutkimuksen
vastausprosentti

Työhyvinvointi ja työturvallisuus
Vuosittain yhtiössä toteutettu henkilöstötutkimus sisältää
41 PeoplePower®-kysymystä, jotka mittaavat sitoutumista, johtamista ja suorituskykyä. Henkilöstötutkimuksen
vastausprosentti syksyllä 2020 oli yhtiön kautta aikain
korkein 89,5 % (82,0 % vuonna 2019). Luku kertoo, että
veikkauslaiset haluavat olla mukana kehittämässä yhtiön
toimintaa. Myös tuloksissa tapahtui selkeä nousu edellisvuoteen. Veikkauksen PeoplePower®-luokitus oli A (B
vuonna 2019), erityisesti paranivat omien myyntipaikkojen
henkilökunnan arviot.

90 %

Henkilöstötutkimuksen tulosten mukaan yksiköiden toiminta ja esimiestyö ovat vahvuuksiamme. Kokemus yhtiön
tulevaisuudesta, luottamuksen rakentaminen ja sisäinen
työnantajamielikuvan terävöittäminen sen sijaan tarvitsevat vielä huomiotamme. Kiitosta saivat eritoten poikkeusolojen toimenpiteet ja etätyön sujuvuus, vastuullisuus sekä
henkilöstökokemus strategisina valintoina. Kehittämistoiveet puolestaan linkittyivät pitkälti sujuvan ja mielekkään
työarjen rakentamiseen. Sujuva työskentely onkin yksi
Pelialan paras työpaikka -strategiaohjelman keskeisiä
osa-alueita.
Mittaamme henkilöstökokemusta sekä strategisesti tärkeiden asioiden kehittymistä henkilöstötutkimuksen lisäksi kaksi kertaa vuodessa toteutettavalla henkilöstön Pulssi-kyselyllä. Toukokuun tulos nousi vuosina 2018-2020
tehtyjen tulosten korkeimmaksi ja tulos pysyi samalla tasolla myös joulukuussa toistetussa mittauksessa.
Uudistimme vuoden 2020 aikana työterveyshuollon palvelutarjonnan ja otimme käyttöön uudistuneen Välitä! -työhyvinvointijohtamisen mallin. Malli vahvistaa varhaista
välittämistä ja työkykymittareiden proaktiivista seurantaa
koko organisaatiossa. Osana työhyvinvoinnin johtamisen
kokonaisuudistusta otimme käyttöön myös koko henkilöstöä koskevan työkykyvakuutuksen. Yhtiö päätti myös sisällyttää koronatestauksen osaksi työterveyshuollon palvelukokonaisuutta.

Vaikka etätyöskentely oli maaliskuun puolivälistä lähtien
noin puolen henkilöstön pääasiallinen työskentelymuoto,
Uuden ajan työskentelykäytänteet -projekti onnistui kokoamaan työskentely-ympäristön kehittämisen ja paikkariippumattoman työskentelyn parhaita käytänteitä ja
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Stressi- ja resilienssivalmennuksella apua
kuormitukseen
Palkitseminen
Työsuojelussa havainnointikierroksia ja koulutuksia
Työnantajalla on yleinen huolehtimisvelvoite työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Esimiehet edustavat työnantajaa. Työsuojelutoiminnan määrittää
Veikkauksessa työsuojelun toimintaohjelma, työsuojelun
toimintasuunnitelma, työterveyshuollon toimintasuunnitelma sekä työsuojelun yhteistoimintasopimus.
Vuoden 2021 aikana teemme standardin ISO 45001 mukaisen työterveyden ja työturvallisuuden hallintajärjestelmän
ennakkoarvioinnin. Arvioinnin jälkeen tehdään päätös, pyrimmekö sertifioituun hallintajärjestelmään.
Tunnistamme työriskejä ja poikkeamia työsuojelun havaintokierroksilla. Havainnot kirjataan riskitietokantaan. Vaaratilanteesta ilmoitetaan työsuojelun tapahtumailmoituksella.
Työssä sattuneet työtapaturmat tulee aina selvittää ja tehdä tarvittaessa myös tapaturman tutkinta, jotta tunnistamme vahingon syytekijän ja pystymme määrittämään tarvittavat turvallistamistoimenpiteet vastaavien vahinkojen
ehkäisemiseksi.

Vuonna 2020 Veikkauksen työntekijöille sattui 37 työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan korvattavaa työtapaturmaa. Luvussa ovat mukana työpaikkatapaturmat ja
työmatkatapaturmat.
Veikkauksen verkko-oppimisalustalla Treenaamossa on sisältöjä paitsi sisäisille käyttäjille ja asiamiehille niin myös
yhtiön tiloissa työskenteleville ulkopuolisille konsulteille.
Treenamo tarjoaa yhden tavan kertoa ja perehtyä Veikkauksen työkulttuuriin ja toimintatapoihin.
Koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa
veikkauslaisille luotiin laajennettu koulutusohjelma. Tavoitteena oli hyödyntää poikkeustilanne henkilöstön osaamisen kasvattamiseen. Koulutusohjelman aiheina olivat mm.
vastuullisuus, tiimityöskentely ja itsensä johtaminen muutoksessa.
Kertomusvuonna järjestettiin lisäksi stressi- ja resilienssivalmennusta asiakasrajapinnassa työskenteleville. Valmennus tarjosi keinoja vähentää vaikeiden asiakastilanteiden aiheuttamaa kuormitusta. Esimiehille käynnistyi
koulutus esimiestyön perusteista, jossa yhtenä osana on
työsuojelu.
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Veikkauksen palkitsemismalli on moderni ja kannustava, ja se keskittyy yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Yhtiössä on käytössä hallituksen vuosittain
määrittelemä tulospalkkiojärjestelmä, jonka piiriin kuuluu
koko henkilökunta. Tulospalkkio on vuositasoinen yrityksen
menestykseen ja strategisten tavoitteiden toteutumiseen
pohjautuva kertaluonteinen palkkio.
Tulospalkkion kaikille yhteisinä kriteereinä vuonna 2020
olivat toiminnan tehokkuus (kulut / pelikate %), tunnistautuneena vuoden aikana pelanneiden asiakkaiden määrä
sekä asiakastyytyväisyys. Tehokkuusmittari oli kertomusvuonna myös johdon vastuullisuusmittari, jonka tehtävänä
on varmistaa, ettei yhtiö tee tulosta pelihaittojen kustannuksella. Vuosikeskiarvo oli hyväksyttävällä tasolla, eli raja-arvo ei ylittynyt.
Henkilöstölle maksettiin kertomusvuonna tulospalkkiota
yhteensä hieman yli 2,0 milj. euroa. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten sekä johtoryhmän palkkiot on raportoitu erillisessä Toimielinten ja henkilöstön palkitsemisraportissa 2020.
Jatkamme palkitsemisen kokonaisuuden kehittämistä.
Kaikkia uudistuksia ei saada valmiiksi kerralla, vaan niitä
kehitetään systemaattisesti perusprosessien, osaamisen
ja järjestelmien sen mahdollistaessa.
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10

tunnin
koulutuskokonaisuus
vastuullisuudesta

Vastuulliseen toimintaan ja
välittämiseen kannustava kulttuuri
Vastuullinen henkilöstöpolitiikka Veikkauksessa tarkoittaa,
että kaikki työsuhteen elinkaaren mukaiset prosessit hoidetaan vastuullisesti. Vastuullisuus huomioidaan tavoitteissa ja palkitsemisjärjestelmässä, sillä koko henkilöstö
halutaan ottaa mukaan vastuullisuustyöhön. Veikkauksella
on erityistehtävä huolehtia peliongelmien ehkäisystä, minkä tulee heijastua myös työntekijöiden ja tiimien tavoitteisiin.
Veikkaukselle valmistui katsausvuoden alussa uusi Vastuullisuusohjelma 2020–2025. Vastuullisuusohjelmaa rakennettiin uuden strategian pohjalta yhteistyössä ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien kanssa. Sisäisissä työpajoissa kuultiin laajasti veikkauslaisten ajatuksia vastuullisuudesta.
Osana mittavaa vuoden 2020 koulutustarjontaa kaikkien
veikkauslaisten käyttöön rakennettiin laaja ja kattava noin
kymmenen tunnin vastuullisuuskoulutuskokonaisuus peliongelmiin sekä vastuullisuuskäytäntöihimme liittyen. Koulutuskokonaisuus oli noin 700 henkilölle pakollinen. Myös
kaikille veikkauslaisille pakollinen vastuullisuusverkkokurssi uudistettiin ja se piti koko henkilöstön suorittaa
vuoden loppuun mennessä.
Lähes kaikki Veikkauksen esimiehet osallistuivat alkuvuoden aikana Välitä! Varhainen välittäminen arjen johtamisessa -valmennukseen. Henkilöstöä kannustetaan siihen,
että työkykyyn ja jaksamiseen liittyviä teemoja uskalletaan käsitellä työpaikalla. Tämän merkitys on korostunut
pandemian ja lisääntyneen etätyöskentelyn aikana.

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ
JA RAKENNE

2020

2019

2018

2017

Henkilöstö 31.12, lkm

1 592

1 606

2 074

2 039

Vakituiset, %

97 %

97 %

98 %

98 %

Määräaikaiset, %

3%

3%

2%

2%

Kokoaikaiset, %

72 %

72 %

53 %

58 %

28 %

28 %

47 %

42 %

10,5 %

21 %

20 %

21 %

Osa-aikaiset, %
Keskimääräinen vaihtuvuus, %
Tulovaihtuvuus, %

9,6 %

8%

22 %

20 %

Lähtövaihtuvuus, %

11,4 %

34 %

18 %

22 %

18-30-vuotiaita, %

29 %

30 %

43 %

42 %

31-50-vuotiaita, %

49 %

48 %

41 %

42 %

yli 50-vuotiaita, %

22 %

21 %

16 %

16 %

39

39

36

36

Henkilöstön keski-ikä

NAISTEN JA MIESTEN OSUUDET
ERI TEHTÄVISSÄ, %

2020

2019

2018

2017

Miehet / Naiset

Miehet / Naiset

Miehet / Naiset

Miehet / Naiset

Koko Veikkaus

60 % / 40 %

60 % / 40 %

56 % / 44 %

55 % / 45 %

Hallitus

63 % / 38 %

43 % / 57 %

50 % / 50 %

50 % / 50 %

Johtoryhmä

56 % / 44 %

67 % / 33 %

75 % / 25 %

60 % / 40 %

Muu johto, pl. johtoryhmä

57 % / 43 %

60 % / 40 %

59 % / 41 %

65 % / 35 %

Esimiehet *

59 % / 41 %

59 % / 41 %

59 % / 41 %

59 % / 41 %

Muut toimihenkilöt ja työntekijät

60 % / 40 %

60 % / 40 %

56 % / 44 %

55 % / 45 %

* Sis. Johtoryhmä, johtajat ja muut esimiehet

HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI
JA TURVALLISUUS

2020

2019

2018

2017

Sairauspoissaolo-% teoreettisesta
työajasta

3,2 %

3,8 %

3,8 %

3,1 %
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Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Haluamme, että Veikkaus on hyvä ja turvallinen työpaikka. Tämän takia emme hyväksy kiusaamista, häirintää tai
syrjintää, vaan arvostamme erilaisuutta ja edistämme tasa-arvoista kohtelua sekä yhdenvertaisia mahdollisuuksia
rekrytoinnissa, palkkauksessa ja henkilöstön kehittämisessä. Tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu sekä yksilön kunnioitus ovat tärkeä osa ihmisoikeuksien toteutumista yhtiössämme.
Uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme vuosille 2020 – 2021 laadittiin yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Suunnitelmaa tehtäessä hyödynnettiin muun
muassa henkilöstötutkimuksen ja yhdenvertaisuuskyselyn
tuloksia.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman
tavoitteena on, että:

Henkilöstön peliongelmien
ehkäiseminen

Tavoitteemme on
peliongelmaton
työyhteisö

• työilmapiiri on syrjimätön ja suvaitsevainen,

Liiketoiminnan luonteen takia Veikkauksella on käytössä
oman henkilöstön peliongelmia ehkäisevät toimintatavat.
Olemme laatineet Peli-ilo on meidän juttu -ohjelman yhteistyössä työterveyshuollon ja peliongelmissa auttavan
Peluurin kanssa.
Ohjelman keskeisenä päämääränä on henkilöstön peliongelmien tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja peliongelmissa
auttaminen. Ohjelmasta on tehty verkkokurssi, joka jokaisen veikkauslaisen pitää suorittaa vuosittain. Tavoitteenamme on peliongelmaton työyhteisö.
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• henkilöstöpolitiikassa noudatetaan yhdenvertaisuutta
koko työsuhteen elinkaaren ajan ja
• kaikessa toiminnassa kiinnitetään huomiota yhtenäisen
ja moninaisen Veikkauksen rakentamiseen.

Syksyllä 2019 toteutimme ensimmäistä kertaa yhdenvertaisuuskyselyn, johon vastasi yli 700 veikkauslaista. Katsausvuoden syksyllä järjestettiin Yhdenvertainen ja monimuotoinen Veikkaus -työpaja, jossa HR jatkotyösti teemaa
yhdessä henkilöstön sekä esimiesten edustajien kanssa
kyselyn tulosten perusteella.

Vastuullinen liiketoiminta

Vastuu veikkauslaisista

Toimintakertomus ja tilinpäätös
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GRI

Linkitys Veikkauksen olennaisten
yhteiskuntavastuuasioiden ja
GRI-standardien välillä
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Linkitys Veikkauksen olennaisten yhteiskuntavastuunasioiden ja GRI-standardien välillä.
VEIKKAUKSEN TEEMAT JA OLENNAISET ASIAT

GRI-STANDARDI

VASTUUSSA PELAAJILLE

Veikkaus noudattaa
GRI-standardeja
peruslaajuuden (Core)
mukaisesti ja Valtioneuvoston valtionyhtiöille antamaa
periaatepäätöstä
8.4.2020.
Yritysvastuun asiantuntija Mitopro Oy on
tarkastanut Veikkauksen vastuullisuusraportoinnin 2020
vastaavuuden
GRI-standardeihin.

Tunnistautuneen pelaamisen edistäminen

GRI 416: Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

Edistykselliset pelaamisen hallinnan välineet ja pelaajien tukeminen pelaamisen hallinnassa

GRI 416: Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

Turvallisen pelaamisen edistäminen datan, kyselyiden ja tutkimuksen avulla

GRI 416: Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

Pelaamisen ikärajavalvonta

GRI 416: Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

Turvallinen raha- ja maksuliikennen

GRI 205: Lahjonnan ja korruption vastaisuus

Pelaajatiedon luotettava ja turvallinen käsittely

GRI 418: Asiakkaiden yksityisyyden suoja

Vahva kuluttajansuoja

GRI 416 Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
GRI 418: Asiakkaiden yksityisyyden suoja

Vastuulliset ja kilpailukykyiset rahapelituotteet ja –palvelut

GRI 416 Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
GRI 417: Markkinointi ja tuotemerkinnät

VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA
Vastuullinen markkinonti ja viestintä ja rapotointi

GRI 417: Markkinointi ja tuotemerkinnät

Eettinen päätöksenteko

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

Vastuullinen hankinta

GRI 103 Johtamiskäytännöt (hankintakäytännöt)
GRI 305 Päästöt
GRI 308 Toimittajien ympäristöarvioinnit

Rikollisuuden ja vilpin torjunta

GRI 205: Lahjonnan ja korruption vastaisuus

Tietosuoja tärkeässä roolissa

GRI 418: Asiakkaiden yksityisyyden suoja

Sertifioitu tietoturva

GRI 418: Asiakkaiden yksityisyyden suoja

Pelialan vastuullisuuden edistäminen

GRI 416 Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
GRI 417: Markkinointi ja tuotemerkinnät

Kustannustehokas toiminta

GRI 201: Taloudelliset tulokset
GRI 203: Välilliset taloudelliset vaikutukset

Tuotot yhteiskunnalle

GRI 201: Taloudelliset tulokset
GRI 203: Välilliset taloudelliset vaikutukset
GRI 207 Vero

Ympäristövastuu ja ilmastonmuutoksen torjunta

GRI 103 Johtamiskäytännöt (hankintakäytännöt)
GRI 305 Päästöt
GRI 308 Toimittajien ympäristöarvioinnit

VASTUU VEIKKAUSLAISISTA
Merkityksellinen työ

GRI 401 Työllistäminen

Keskinäinen luottamus ja sujuva työnteko

GRI
GRI
GRI
GRI
GRI
GRI

Kasvun mahdollisuudet ja osaamisen kehittäminen

GRI 404: Koulutus
GRI 405: Monimuotoisuus ja tasa-arvo

Valmentava johtajuus

GRI 404: Koulutus
GRI 405: Monimuotoisuus ja tasa-arvo

Työhyvinvointi

GRI 403: Työterveys ja -turvallisuus

Palkitseminen

GRI 405: Monimuotoisuus ja tasa-arvo

Vastuulliseen toimintaan ja välittämiseen kannustava kulttuuri

GRI 405: Monimuotoisuus ja tasa-arvo

Henkilöstön peliongelmien ehkäiseminen

GRI 403: Työterveys ja -turvallisuus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

GRI 405: Monimuotoisuus ja tasa-arvo
GRI 406: Syrjimättömyys

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

Raportointisisältö

Sijainti raportoinnissa

Lisätiedot

Yleinen perussisältö
GRI 102:
Yleinen perussisältö
2016

Organisaation taustakuvaus
102-1

Raportoivan organisaation nimi

102-2

Toiminnot, tavaramerkit, tuotteet ja palvelut

Veikkaus Oy

102-3

Pääkonttorin sijainti

102-4

Toimintojen sijainti

Veikkaus lyhyesti, s. 6
Corporate Governance -katsaus, s. 3

102-5

Omistusrakenne ja yhtiömuoto

Corporate Governance -katsaus, s. 3

102-6

Markkina-alueet

Veikkaus lyhyesti, s. 6
Hallituksen toimintakertomus, s. 59
Corporate Governance -katsaus, s. 3

102-7

Organisaation koko

Veikkaus lyhyesti, s. 6
Näin mittaamme vastuullisuuden edistymistä, s. 14
Hallituksen toimintakertomus, s. 59-66

102-8

Henkilöstö ja muut työntekijät

Vastuu veikkauslaisista, s. 49
Hallituksen toimintakertomus, s. 65-66

102-9

Toimitusketju

Vastuullinen hankinta, s. 37

102-10

Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa

Hallituksen toimintakertomus, s. 59-66

102-11

Varovaisuuden periaatteen soveltaminen

Corporate Governance, s. 11

102-12

Ulkopuoliset aloitteet

Pelialan vastuullisuuden edistäminen, s. 16
Sidosryhmäyhteistyö, s. 17-19

102-13

Jäsenyydet

Pelialan vastuullisuuden edistäminen, s. 16
Sidosryhmäyhteistyö, s. 17-19

102-14

Ylimmän johdon edustajan katsaus

Toimitusjohtajalta s. 4

102-15

Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

Toimintaympäristö, s. 5
Strategia, s. 7-10
Veikkaus 2020, s. 11
Vastuullisuusohjelma, s. 12-13

Veikkaus lyhyesti, s. 6
Eettinen päätöksenteko, s. 36
Hallituksen toimintakertomus, s. 59-66
Corporate Governance -katsaus, s. 3
Helsinki, Suomi

Veikkaus noudattaa toiminnassaan varovaisuuden periaatetta. Yhtiön toimintamalli perustuu siihen, että kaikessa toiminnassa varaudutaan ennalta ympäristöön liittyvien riskien
ja haitallisten vaikutusten välttämiseen tai vähentämiseen.

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

Strategia

Liiketoiminnan eettisyys
102-16

Arvot, periaatteet, normit ja standardit

Tarkoitus, visio ja arvot, s. 7
Eettinen päätöksenteko, s. 36
Corporate Governance, s. 8

Eettiset periaatteet koskettavat jokaista veikkauslaista, joten
niitä koskeva koulutus on pakollinen kaikille veikkauslaisille.

102-17

Toiminnan eettisyyteen liittyvä neuvonanto ja
epäkohtien ilmoittaminen

Vastuullisuuden mittarit, s. 14
Eettinen päätöksenteko, s. 36

Veikkauksella on käytössä ilmoituskanava, jonka kautta henkilöstö voi halutessaan kertoa luottamuksellisesti epäkohtia
koskevista epäilyistä tai havainnoista.
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GRI-standardi

Raportointisisältö

Sijainti raportoinnissa

Lisätiedot

102-18

Hallintorakenne

Vastuullisuuden johtaminen, s. 15
Corporate Governance, s. 5-9

Yhtiön hallitus ja hallintoneuvosto käsittelevät vastuullisuuden teemoja säännöllisesti kokouksissaan. Hallituksen
tarkastusvaliokunnan toimenkuvaa laajennettiin katsausvuonna niin, että se käsittää aikaisemmin tarkastusvaliokunnalle kuuluneiden tehtävien lisäksi myös yhtiön erityistehtävään sekä yritysvastuuseen liittyvien asioiden käsittelyn
ja seurannan. Valiokunnan nimeksi muutettiin Tarkastus- ja
vastuullisuusvaliokunta (TVVK).

102-19

Vastuunjako yritysvastuuasioissa

Vastuullisuuden johtaminen, s. 15
Corporate Governance, s. 6-10

102-20

Ylimmän johdon vastuu koskien taloudellisia,
sosiaalisia ja ympäristöaiheita

Vastuullisuuden johtaminen, s. 15
Corporate Governance, s. 6-9

102-21

Sidosryhmien konsultointi koskien taloudellisia, s
osiaalisia ja ympäristöaiheita

Sidosryhmäyhteistyö, s. 17-19
Corporate Governance, s. 8

102-22

Hallituksen ja johtoryhmän kokoonpano ja yritysvastuuosaaminen

Vastuullisuuden johtaminen, s. 15
Corporate Governance, s. 6-7

102-23

Hallituksen puheenjohtajan asema

Corporate Governance, s. 6

102-24

Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten valintaprosessi

Corporate Governance, s. 6

102-25

Mahdollisten eturistiriitojen välttäminen

Corporate Governance, s. 6-10

102-26

Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen,
arvojen ja strategian määrittelyssä

Corporate Governance, s. 6-10

102-27

Hallituksen yritysvastuuosaamisen kehittäminen

Vastuullisuuden johtaminen, s. 15
Corporate Governance -katsaus, s. 6-10

102-28

Hallituksen yritysvastuuosaamisen arviointi

Vastuullisuuden johtaminen, s. 15
Corporate Governance, s. 6-10

102-29

Hallituksen ja johtoryhmän rooli yritysvastuun vaikutusten,
riskien ja mahdollisuuksien identifioimisessa ja johtamisessa

Vastuullisuuden johtaminen, s. 15
Corporate Governance, s. 10-11

102-30

Hallituksen ja johtoryhmän rooli yritysvastuun riskienhallinnan
tehokkuuden arvioinnissa

Corporate Governance, s. 10-11

102-31

Yritysvastuun vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien
arviointitiheys

Corporate Governance, s. 10-11

102-32

Yritysvastuuraportin hyväksyminen

102-33

Epäkohtien raportointi

Corporate Governance, s. 10

102-34

Vakavien epäkohtien määrä ja luonne

Hallituksen toimintakertomus, s. 10

102-35

Ylimmän johdon (hallitus ja johtoryhmä) palkitseminen

Toimielinten ja henkilöstön palkitsemisraportti

Hallinto

Vuonna 2020 aloitti toimintansa Veikkauksen hallituksen joulukuussa 2019 nimeämä eettinen neuvottelukunta, joka toimii
erityisesti operatiivisen johdon neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä. Neuvottelukunnan tarkoitus on tuoda ulkopuolinen
näkemys rahapelitoiminnasta yhtiön hallituksen ja operatiivisen johdon käyttöön. Neuvottelukunta keskittyy erityisesti
pelien ja niiden markkinoinnin etiikkaan, pelihaittoihin sekä
pelaamisen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyviin asioihin.
Hallintoneuvosto antaa oman kertomuksensa Veikkauksen
rahapelitoiminnan kehityksestä ja niistä toimista, joilla yhtiö
pyrkii ehkäisemään pelihaittoja, Valtioneuvoston kanslialle yhtiökokouksessa. Kertomus julkaistaan Veikkauksen
verkkosivuilla.

Yhtiön hallitus ja hallintoneuvosto käsittelevät
vastuullisuuden teemoja säännöllisesti kokouksissaan.

Veikkauksen hallitus on hyväksynyt vuosi- ja
vastuullisuusraportin 2020.
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GRI-standardi

Raportointisisältö

Sijainti raportoinnissa

Lisätiedot

Sidosryhmien osallistaminen
103-40

Luettelo sidosryhmistä

103-41

Työehtosopimukset

Sidosryhmäyhteistyö, s. 17-19

103-42

Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta

Sidosryhmäyhteistyö, s. 17-19

103-43

Sidosryhmien osallistamisen tavat

Sidosryhmäyhteistyö, s. 17-19

103-44

Tärkeimmät asiat ja huolenaiheet

Sidosryhmäyhteistyö, s. 17-19

Työehtosopimusten piiriin kuuluvat kaikki lukuun ottamatta
johtajasopimuksella työskentelevät, henkilöstöpäällikkö ja
työsuhdepäällikkö.

Raportointikäytäntö
102-45

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yksiköt

Vastuullisuusraportin laskentaraja on sama kuin tilinpäätöksessä

102-46

Raportin sisällönmäärittely ja aihekohtaiset laskentarajat

Vastuullisuusohjelma, s. 12-14

102-47

Olennaiset yritysvastuun aiheet

GRI, s. 52

Linkitys Veikkauksen yhteiskuntavastuun olennaisten
asioiden ja GRI-standardien välillä

102-48

Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa

102-49

Muutokset raportoinnissa

Ei muutoksia aiemmin raportoiduissa tiedoissa
Ei muutoksia raportoinnissa

102-50

Raportointikausi

Raportointijakso: 1.1.-31.12.2020
3/12/2020

102-51

Edellisen raportin päiväys

102-52

Raportoin julkaisutiheys

Vuosi

102-53

Yhteystiedot lisätiedoille

Veikkaus/Yhteystiedot

102-54

GRI-standardien soveltamistaso

Vastuullisuusraportti on laadittu GRI-standardien
peruslaajuuden (core) mukaisesti

102-55

GRI-sisältöhakemisto

102-56

Ulkoinen varmennus

103-1

Olennaiset aiheet ja niiden laskentarajat

Vastuullisuusohjelma, s. 12-14
GRI, s. 52-57

103-2

Johtamiskäytännön ja sen osa-alueiden kuvaus

Strategia, s. 7-10
Vastuullisuusohjelma, s. 12-14
Vastuullisuuden johtaminen, s. 15

103-3

Johtamiskäytännön tehokkuuden arviointi

Vastuullisuuden johtaminen, s. 15

201-1

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen

Veikkaus lyhyesti, s. 6
Hallituksen toimintakertomus, s. 59-66

201-3

Eläkesitoumusten kattavuus

Tilinpäätös, liitetieto 17 Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet velvoitteet, s. 82

203-2

Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset

Tuotot yhteiskunnalle, s. 41

103-1

Hankintoja koskevat johtamiskäytännöt

Vastuullinen hankinta, s. 37

GRI, s. 53-57
Raporttia ei ole ulkoisesti varmennettu

Olennaiset aiheet
GRI 103: Johtamiskäytännöt 2016

GRI 200 Taloudellisen vastuun standardit
Taloudellinen toiminta
GRI 201: Taloudelliset
tulokset 2016

Välilliset taloudelliset vaikutukset
Ostokäytännöt
GRI 103: Johtamiskäytännöt 2016

Veikkaus on ottanut käyttöön tavaran- ja palveluntoimittajille
suunnatun eettisen ohjesäännön, joihin toimittajan on sitouduttava osana hankintasopimusta.
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GRI-standardi

Raportointisisältö

Sijainti raportoinnissa

Lisätiedot

205-2

Korruption vastaisiin toimintatapoihin liittyvä tiedonanto ja koulutus

Eettinen päätöksenteko, s. 36
Vastuullinen hankinta, s. 37
Rikollisuuden ja vilpin torjunta, s. 38

205-3

Vahvistetut lahjonta- ja korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet

207-1

Verojen maksun periaatteet

Corporate Governance, s. 12

207-2

Verojen maksun valvonta

Corporate Governance, s. 12

207-3

Verojen maksuun liittyvä sidosryhmävuorovaikutus ja sidosryhmien
odotuksiin vastaaminen

Corporate Governance, s. 12

207-4

Verojen maakohtainen raportointi

Corporate Governance, s. 12

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Ympäristövastuu ja ilmastonmuutoksen torjunta, s. 40

”Ilmastoystävällinen Veikkaus” vuosille 2019-2025 -ohjelman
tavoitteena on lisätä ympäristökriteerejä ympäristövaikutuksiltaan merkittäviin hankintoihin, vähentää kiinteistöjen
kokonaisenergiankulutusta sekä pienentää peliautomaattien
ja -päätteiden ympäristövaikutuksia elinkaarihallinnan ja
materiaalivalintojen avulla.

Uudet toimittajat, jotka on arvioitu ympäristökriteerien mukaisesti

Vastuullinen hankinta, s. 37
Ympäristövastuu ja ilmastonmuutoksen torjunta, s. 40

Osana ympäristövastuuohjelmaa Veikkaus on asettanut hankintojen ympäristökriteereille pidemmän aikavälin tavoitteen.
Tavoitteena on, että 50 % Veikkauksen uusista julkisista
tarjouskilpailuista sisältää ympäristökriteerejä vuodesta
2021 alkaen.

Uuden henkilöstön palkkaaminen ja henkilöstön vaihtuvuus

Vastuu veikkauslaisista, s. 49

402-1

Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika

Vastuu veikkauslaisista, s. 43
Hallituksen toimintakertomus, s. 65-66

403-1

Työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä

Työhyvinvointi ja työturvallisuus, s. 47-48

403-2

Tapaturmien tunnistaminen, riskien hallinta ja vaaratilanteiden
tutkinta

Työhyvinvointi ja työturvallisuus, s. 47-48

403-3

Työterveyspalvelut

Työhyvinvointi ja työturvallisuus, s. 47-48

403-4

Työntekijöiden osallistuminen, konsultointi ja viestintä
työterveydestä ja työturvallisuudesta

Työhyvinvointi ja työturvallisuus, s. 47-48

403-5

Työntekijöiden työterveys ja työturvallisuuskoulutus

Työhyvinvointi ja työturvallisuus, s. 47-48

403-6

Työntekijöiden terveyden edistäminen

Työhyvinvointi ja työturvallisuus, s. 47-48

403-7

Liiketoimintasuhteiden kautta suoraan organisaatioon liittyvien työterveys ja työturvallisuus vaikutusten ehkäiseminen ja torjuminen

Työhyvinvointi ja työturvallisuus, s. 47-48

403-8

Työterveys ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän
piiriin kuuluvat työntekijät

Työhyvinvointi ja työturvallisuus, s. 47-48

Koko henkilöstö kuuluu työsuojelutoimikunnan toiminnan
piiriin

403-9

Työhön liittyvät tapaturmat

Työhyvinvointi ja työturvallisuus, s. 47-48

Raportoitu poissaoloon johtaneet työ- ja työmatkatapaturmat. Muita GRI-standardin määrittelemiä turvallisuuden
tunnuslukuja ei raportoitu.

403-10

Työperäiset sairaudet

Työhyvinvointi ja työturvallisuus, s. 47-48

Korruption vastaisuus
GRI 205: Korruption
vastaisuus 2016

Ei tapauksia vuoden 2020 aikana

Vero
GRI 207 Vero 2019

Veikkaus raportoi verojalanjäljestä valtioneuvoston kanslian
omistajaohjausyksikön antaman ohjeistuksen mukaisesti.

GRI 300 Ympäristövastuun standardit
Päästöt
GRI 305: Päästöt 2016

305-5

Toimittajien ympäristöarvioinnit
GRI 308 Toimittajien
ympäristöarvioinnit 2016

308-1

GRI 400 Sosiaalisen vastuun standardit
Työllistäminen
GRI 401: Työllistäminen
2016

401-1

Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet
GRI 402: Henkilöstön
ja työnantajan väliset
suhteet 2016

Veikkaus toimii yhteistoimintalain mukaisesti

Työterveys ja -turvallisuus
GRI 403: Työterveys ja
-turvallisuus 2018
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GRI-standardi

Raportointisisältö

Sijainti raportoinnissa

Lisätiedot

404-2

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja muutoskoulutusohjelmat

Kasvun mahdollisuudet ja osaamisen kehittäminen,
s. 45

404-3

Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä
olevan henkilöstön osuus

405-1

Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus

406-1

Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet

Ei tapauksia vuoden 2020 aikana

415-1

Poliittiset tuet

Veikkaus ei osallistu poliittiseen toimintaan eikä tue sitä.
Veikkaus on rekisteröity EU:n Avoimuusrekisteriin (Transparency register).

Koulutus
GRI 404: Koulutus 2016

Koko henkilöstö kuuluu suoritusarvioitien ja kehityskeskustelujen piiriin.

Monimuotoisuus ja tasa-arvo
GRI 405: Monimuotoisuus ja tasa-arvo 2016

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, s. 50
Corporate Governance, s. 6-8

Syrjimättömyys
GRI 406: Syrjimättömyys
2016
Poliittinen vaikuttaminen
GRI 415: Poliittinen
vaikuttaminen 2016

Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
GRI 416: Asiakkaiden
terveys ja turvallisuus
2016

416-1

Tuote- ja palvelukategorioiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten
arvioinnit

416-2

Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutuksia koskevien säännösten rikkomukset

Vastuussa pelaajille, s. 20-32
Vastuulliset ja kilpailukykyiset rahapelituotteet ja
palvelut, s. 32

Pelaamisen hallinnan kokonaisuus
Uusiin peleihin ja olemassa olevien pelien uudistamisen
yhteydessä Veikkaus tekee pelien eettisen arvioinnin rahapelien vastuullisuus (RaVa) -mallilla.
Ei tapauksia vuoden 2020 aikana

Markkinointi ja tuotemerkinnät
GRI 417: Markkinointi ja
tuotemerkinnät 2016

417-1

Vaatimukset liittyen tuoteinformaatioon ja -merkintöihin

417-2

Tuote- ja palveluinformaatioon ja -merkintöihin liittyvien säännösten
rikkomukset

417-3

Markkinointiviestinnän säännösten rikkomukset

Vastuullinen markkinointi, viestintä ja raportointi,
s. 34

Markkinointiviestinnän vastuullisuusperiaatteet
Ei tapauksia vuoden 2020 aikana

Sidosryhmäyhteistyö, s. 17-19
Vastuullinen markkinointi, viestintä ja raportointi,
s. 34

Vuosittain uusittava Vastuullinen pelimyynti -verkkokurssi pelimyyjille ja asiamiehille lanseerattiin vuoden
2020 lopussa.

Pelaajatiedon luotettava ja turvallinen käsittely, s. 31

Ei tapauksia vuoden 2020 aikana

Asiakkaiden yksityisyyden suoja
GRI 418: Asiakkaiden
yksityisyyden suoja 2016

418-1

Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen
häviämiseen liittyvät vahvistetut valitukset

Sosiaalisiin ja taloudellisiin aiheisiin liittyvien säännösten noudattaminen
GRI 419: Sosiaalisiin ja
taloudellisiin aiheisiin
liittyvien säännösten
noudattaminen 2016

419-1

Sakot ja muut sanktiot sosiaalisten ja taloudellisten määräysten
rikkomisesta

Ei tapauksia vuoden 2020 aikana
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2020
Veikkauksen vuoden 2020 tilikauden pelitoiminnan tuotto eli pelikate oli 1 260,3 miljoonaa euroa (-25,5 %). Pelikatteen voimakkaaseen
laskuun vaikuttivat erityisesti koronaepidemia ja siitä seuranneet
toimenpiteet. Veikkauksen peliautomaatit ja omat pelipaikat olivat
kiinni suuren osan vuotta, ja urheilusarjojen keskeytymiset vaikuttivat vedonlyönnin tarjoamaan. Poikkeuksellinen vuosi aiheutti myös
muutoksia uusien pelien lanseerauksiin ja peliuudistussuunnitelmiin. Veikkauksen arvion mukaan koronavirus laski yhtiön pelikatetta katsausvuonna yli 300 miljoonalla eurolla. Yhtiön pelaamisen
kokonaisvolyymi vuonna 2020 oli noin 8,2 miljardia euroa.
Liikevoitto oli 680,7 miljoonaa euroa (-32,6 %) ja tulos 680,2 miljoonaa euroa (-32,6 %). Vuodelle 2020 koronasuojaustoimenpiteistä
aiheutuneet noin 2 miljoonan euron kulut esitetään kyseisten kululajien riveillä tuloslaskelmassa. Tulos alitti edunsaajaministeriöiden vuoden 2020 valtion talousarvioon merkityn avustuksensaajille
jaettavan summan, joka oli 1 082 miljoonaa euroa.
Suomen rahapelien kokonaismarkkina oli vuonna 2020 pelikatteella mitattuna arviolta noin 1 585 miljoonaa euroa. Luvussa yhdistyvät Veikkauksen pelikate ja H2 Gambling Capitalin tammikuun
arvio suomalaisten muualle tapahtuneesta digitaalisesta rahapelaamisesta. Vuoteen 2019 verrattuna kokonaismarkkina laski noin
21 prosenttia. Veikkauksen osuus kokonaismarkkinasta oli noin 80
prosenttia.
Rahapelaaminen siirtyy voimakkaasti digitaaliseen kanavaan, jossa
Veikkaus kilpailee ulkomaisten peliyhtiöiden kanssa. Suomen digitaalinen rahapelimarkkina oli katsausvuonna noin 870 miljoonaa
euroa, josta muualle kuin Veikkauksen palveluun pelattiin H2 Gambling Capitalin estimaatin mukaan 325 miljoonaa euroa. Muualle
kuin Veikkauksen palveluihin kohdistunut nettipelaaminen kasvoi
katsausvuonna reilulla kahdella prosentilla. Veikkauksen osuus
koko digitaalisesta rahapelimarkkinasta oli katsausvuonna noin 63
prosenttia. Jo pidempään jatkunut Veikkauksen markkinaosuuden
lasku digitaalisessa kanavassa on vaikuttanut negatiivisesti Veikkauksen pelikatekehitykseen.
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48,6 %

Peliryhmät: peliautomaattien tuotto
laski voimakkaasti koronaepidemian
vuoksi

Onnenpelit

Veikkauksen pelit on jaoteltu liiketoiminnassa seuraaviin
peliryhmiin: Onnenpelit, Kasinopelit ja Vedonlyönti. Onnenpelien osuus Veikkauksen pelitoiminnan tuotosta oli vuoden lopussa 48,6 %, Kasinopelien 40,5 % ja Vedonlyönnin
10,9 %.
Koronavirusepidemialla oli suurin vaikutus Kasinopeleihin
kuuluviin peliautomaatteihin, jotka olivat kiinni suuren osan
vuotta. Parhaiten edellisvuoteen verrattuna peleistä menestyi Eurojackpot, jossa oli katsauskaudella tarjolla 90
miljoonan euron maksimipotteja edellisvuotta useammin.

40,5 %

Kasinopelit

Onnenpeleihin kuuluvat viikoittaiset arvontapelit Lotto, Eurojackpot ja Vikinglotto, sekä niiden yhteydessä pelattavat
Jokeri ja Lomatonni. Lisäksi Onnenpelejä ovat päivittäiset
arvontapelit Keno, Kaikki tai ei mitään, Synttärit sekä verkkokaupassa pelattavissa oleva Tähdenlento. Myös raaputusarvat kuuluvat Onnenpeleihin. Onnenpelien pelikate oli
katsausvuonna 612,7 miljoonaa euroa (-2,9 %).

10,9 %
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Eurojackpotin pelikate (137,0 milj. euroa) nousi edellisvuodesta 9,0 %. Pelikatteen kasvua vauhditti kuudella kierroksella tarjolla ollut 90 miljoonan euron maksimipotti. Vuotta
aikaisemmin maksimipotti oli tarjolla neljällä kierroksella.
Eurojackpotin suosio on kasvanut Suomessa ja muissa
Eurojackpot-maissa myös muilla kuin maksimipottikierroksilla. Suosion kasvun seurauksena Eurojackpotin potti nousee aikaisempaa nopeammin kohti maksimitasoa.
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Vedonlyönti

Veikkauksen suosituimman pelin Loton pelikate (173,0
milj. euroa) laski 15,7 %. Lasku johtui edellisvuotta vähäisemmästä määrästä ennätyspottikierroksia. Vuoden 2020
aikana ennätyspotti oli tarjolla kahdella kierroksella, kun
vuotta aikaisemmin ennätyspotti oli tarjolla kuudella kierroksella. Kaikkien aikojen suurin lottovoitto, 15,6 miljoonaa
euroa, osui helmikuussa Uudessakaupungissa R-kioski
Ketunkalliossa pelattuun peliin.
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Suomeen osui vuonna 2020 yksi Eurojackpotin päävoitto.
34,9 miljoonan euron voitto osui elokuussa Loimaan K-Citymarketissa pelattuun peliin.
Onnenpelien digitaalisen kanavan pelikate (243,5 milj. euroa) kasvoi katsausvuonna 5,4 %. Vuonna 2020 verkkokaupan osuus Onnenpelien pelikatteesta oli 39,7 %, kun vuotta
aikaisemmin vastaava osuus oli 36,6 %.
Kasinopeleihin kuuluvat digitaaliset automaatti- ja pöytäpelit, nettipokeri, eArvat ja eBingo sekä kumppaniverkoston
myyntipaikoihin sijoitetut peliautomaatit ja Veikkauksen
omien pelipaikkojen peliautomaatit ja pöytäpelit. Kasinopelien pelikate oli katsausvuonna 510,5 milj. euroa (-44,0 %).
Koronaepidemiaan liittyvien toimenpiteiden vuoksi peliautomaatit olivat katsauskaudella kiinni joko kokonaan tai
osittain yhteensä noin viiden kuukauden ajan. Silloinkin,
kun automaattipelaaminen oli mahdollista, vain osa automaateista oli auki, jotta automaattien väleissä pystyttiin
säilyttämään koronaturvallisuuden kannalta riittävä etäisyys. Lisäksi Veikkaus vähensi vuoden aikana asiamiesverkoston peliautomaattien kokonaismäärää 40 prosentilla
edellisvuoden automaattimäärään verrattuna. Näillä seikoilla oli huomattava vaikutus fyysisten peliautomaattien
katsauskaudella tuottamaan pelikatteeseen (299,0 milj.
euroa), joka laski 56,2 prosenttia. Kumppaniverkoston peliautomaattien osuus pelikatteesta oli 226,0 miljoonaa euroa (-59,3 %). Veikkauksen omien pelipaikkojen automaatit
tuottivat 73,1 miljoonaa euroa (-43,3 %).
Digitaalisten kasinopelien keskimääräinen viikkopelaajamäärä kasvoi katsauskaudella 7,4 % verrattuna edellisvuoteen. Asiakaskohtaisen pelikatteen laskusta johtuen
digitaalisten kasinopelien pelikate (201,2 milj. euroa) pysyi
kuitenkin lähes samalla tasolla kuin edellisvuonna (-1,3 %).
Digitaalisten kasinopelien pelaaminen kasvoi tilapäisesti
fyysisten automaattien sulkeuduttua maaliskuun lopussa
ja huhtikuun aikana, jolloin digitaalisen kanavan viikkopelaajamäärä kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna noin 21 %. Pelaajamäärien kasvu johtui peliau-

tomaattien sulkemisen lisäksi Eurojackpotissa tarjolla olleista suurista poteista, jotka toivat lisää satunnaispelaajia
myös digitaalisille kasinopeleille.
Koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi Veikkauksen verkkopalvelun nopearytmisten pelien kuukausikohtainen tappioraja madallettiin 1.5.2020 sisäministeriön
asetuksella poikkeustilanteesta johtuen 2 000 eurosta 500
euroon ja päiväkohtainen raja tuhannesta eurosta 500 euroon. Rajat olivat yhteisiä nettiarvoille, automaattipeleille, eBingolle, Tähdenlennolle ja pöytäpeleille, pois lukien
pokeri. Toukokuun alun jälkeen digitaalisten kasinopelien
asiakaskohtainen pelikate laski ja asiakasmäärä kääntyi
laskuun niin, että se oli kesäkuun lopussa peliautomaattien
sulkemista edeltävällä tasolla. Pelikate- ja asiakaskehitys
palautuivat jälleen normaalille tasolle lokakuussa, kun kuukausikohtainen tappioraja palautettiin ennalleen lasketun
päivärajan jäädessä kuitenkin voimaan vuoden loppuun
saakka. Asiakasmäärissä oli havaittavissa uudelleen kasvua vuoden lopussa, kun peliautomaatit suljettiin osittain
marraskuun lopussa. Tällöin digitaalisen kanavan keskimääräinen viikkopelaajamäärä kasvoi noin 15,2 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
Veikkaus.fi:ssä julkaistiin katsausvuonna 141 digitaalista
automaatti- ja pöytäpeliä, joista suurin osa oli kansainvälisiltä pelitoimittajakumppaneilta. Oman tuotannon pelejä
olivat Junareissu, Luna, Kultatassu, Lampunhenki, Viidakkovuori ja Portal Heroes. Veikkauksen ja Red Tiger Gamingin yhteistyönä kehitettiin ja julkaistiin suosittu Kulta-Jaska
Megaways. Nettiarpavalikoimaan tuotiin vuoden 2020 aikana seitsemän täysin uutta arpaa. Asiamiesmyynnissä ja
omissa pelipaikoissa julkaistiin katsauskaudella neljä Veikkauksen oman tuotannon automaattipeliä. Näistä kaksi,
Kultatassu ja Lampunhenki, lanseerattiin pelattavaksi ainoastaan tunnistautuneille pelaajille. Tavoitteena oli nostaa
tunnistautumisastetta peliautomaateilla jo ennen pakollisen tunnistautumisen käyttöönottoa 12.1.2021.
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Vedonlyöntiin kuuluvat vedonlyöntipelit Pitkäveto, Live-veto
ja Virtuaalivedot (poistui valikoimasta 6.4.2020), Moniveto,
Tulosveto, Voittajavedot ja Vakio sekä Toto-pelit. Vedonlyönnin pelikate oli katsausvuonna 137,2 miljoonaa euroa
(-7,2 %).
Lähes kaikki urheilusarjat keskeytettiin tai peruttiin koronapandemian vuoksi keväällä, minkä seurauksena urheiluvedonlyönnin kohdetarjoama romahti. Osa keskeytyneistä
palloilusarjoista pelattiin loppuun kesällä, ja uusi kausi
saatiin aloitettua monen sarjan osalta alkusyksyn aikana.
Vedonlyönnin pelikatteelle merkittävimmistä sarjoista jääkiekon NHL ei aloittanut uutta kauttaan vielä vuoden 2020
aikana, ja myös kotimainen Liiga perui osan loppuvuoden
otteluistaan. Tästä huolimatta urheiluvedonlyönnin pelikate elpyi hyvin ollen loppuvuonna edellisvuoden tasolla.
Koronapandemian negatiivinen vaikutus Vedonlyönnin kokonaispelikatteeseen arvioidaan olleen noin 10 miljoonaa
euroa, mikä on noin 7 prosenttia Vedonlyönnin koko vuoden pelikatteesta. Pandemian tuomat rajoitteet vauhdittivat hieman digitaalisen pelaamisen suhteellista osuuden
kasvua. Vuoden aikana Vedonlyönnin pelikatteesta 74 %
(+5 prosenttiyksikköä) pelattiin digitaalisessa kanavassa.
Veikkauksen vanhin tuote Vakioveikkaus täytti 80 vuotta,
ja juhlavuoden Vakion SM-kisa, johon osallistui liki 10 %
Vakion vuosittaisista asiakkaista, kisattiin uudella Veikkauskisat-alustalla. Vakio 1:ssä tarjottiin lisäksi lokakuusta
eteenpäin 1 miljoonan euron juhlapottia ainoalle täysosumalle. Vakion pelikate nousikin vuoden toisella puoliskolla
2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Ravitapahtumat peruttiin Suomessa kahdeksi kuukaudeksi
maalis-toukokuussa, mutta Ruotsissa toiminta jatkui normaalina. Kiinnostus totopelaamisen ruotsalaisiin kohteisiin
kasvoi niin Suomessa kuin muualla Euroopassakin. Urheilu-
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Myyntikanavat: peliautomaatit ja
omat pelipaikat suljettuina suuren
osan vuotta
Vuonna 2020 Veikkauksen pelikatteesta 56,6 % tuli fyysisistä myyntipaikoista ja 43,4 % digitaalisesta kanavasta
(+11,6 prosenttiyksikköä). Digitaalisen kanavan osuuden
kasvu johtui erityisesti siitä, että myyntipaikkapelaamisen
osuus laski peliautomaattien ollessa suuren osan vuotta
kiinni. Netin tappiorajojen tilapäisellä alentamisella oli
laskeva vaikutus digitaalisen kanavan pelikatteeseen ja
asiakasmääriin.
Veikkauksen verkkopalveluun kirjautui vuoden aikana
keskimäärin 760 287 asiakasta viikossa. Koko vuonna
palveluun kirjautui yhteensä 1 552 134 asiakasta. Mobiiliasioinnin suosio jatkoi kasvuaan, ja vuoden lopussa 80,8 %
verkkopalveluun kirjautuneista asiakkaista käytti asiointiin
mobiililaitetta.
Vuoden aikana verkkopalvelun asiakaskokemusta kehitettiin useilla eri uudistuksilla. Kasinopelien sivustokokonaisuus ja visuaalinen ilme uusittiin ja Vedonlyönnin uusia
pelisivuja julkaistiin loppuvuodesta. Lisäksi julkaistiin uudistunut VeikkausTV, samalle sivulle vedonlyönnin vihjeet,
taustat ja blogit kokoava Veikkausuutiset-sivusto sekä
Etuasiakkaille suunnattu ilmainen Veikkauskisat-palvelu,
josta löytyy Vakioon, Totoon ja Tulosveikkaukseen liittyviä
kilpailuja. Myös Onnenpelien sivustokokonaisuuden uudistus alkoi vuoden 2020 aikana.
vedonlyönnin tarjonnan ollessa keväällä vähäistä arviolta
noin viidennes urheiluvedonlyönnin menetetystä pelikatteesta korvaantui Toto-peleillä. Toto-pelien pelikate säilyi
korkeana myös muun urheilutarjonnan elvyttyä kesällä ja
syksyllä. Toto-pelien vuoden 2020 pelikatteesta 47 % tuli
Suomen ja 48 % Ruotsin raveista.

Verkkopalvelua parannettiin myös saavutettavuuden osalta
palvelemaan paremmin erilaisia käyttäjiä. Lisäksi pelaamisen hallinnan käyttöliittymä uusittiin ja omien tietojen
hallintaa parannettiin. Veikkaus-sovelluksessa rakennetta
ja ilmettä uudistettiin ja siellä otettiin käyttöön uusia ominaisuuksia kuten peliautomaatilla tunnistautuminen.
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Veikkauksen omat pelipaikat suljettiin koronapandemian
vuoksi maaliskuussa ja ne avattiin uudelleen 26. kesäkuuta. Omat pelipaikat suljettiin jälleen marraskuun lopussa
kaikkien sellaisten sairaanhoitopiirien alueilla, jotka olivat
koronavirusepidemian kiihtymis- tai leviämisvaiheessa.
Vuoden 2020 aikana pääosa pelisaleista oli suljettuna noin
140 päivää. Vuoden päättyessä Veikkauksen pelisaleista
oli koronatilanteen vuoksi avoinna vain neljä.
Ajoittaisten sulkemisten lisäksi pelisaleissa tehtiin merkittäviä muutoksia asiakkaiden ja henkilöstön suojaamiseksi
tartunnalta. Kaikissa pelisaleissa noudatettiin viranomaisen suosittelemia turvavälejä, hygieniaa tehostettiin ja
kassoille, pelipöytiin sekä automaattien väleihin asennettiin suojapleksejä. Lisäksi asiakasmääriä ja aukioloaikoja
rajoitettiin ja henkilökunnalle tarjottiin mahdollisuus käyttää erilaisia suojavälineitä.
Myös asiamiesverkoston hajasijoitetut peliautomaatit suljettiin koronaepidemian vuoksi koko maassa maaliskuussa, minkä jälkeen ne avattiin uudelleen heinäkuussa. Marraskuun lopusta lähtien hajasijoitetut peliautomaatit olivat
jälleen suljettuina koronan kiihtymis- ja leviämisvaiheessa
olevilla alueilla. Automaattien ollessa auki koronaturvallisudesta huolehdittiin turvavälein, suojapleksein ja tehostetun hygienian avulla. Turvavälisuositusten noudattamisen
vuoksi vain osa hajasijoitetuista peliautomaateista oli asiakkaiden pelattavissa. Heinäkuusta lähtien peliautomaatit
olivat myös pelattavissa rajoitetuin aukioloin eli vain klo
11-04 välisenä aikana.
Pelaamista vähensi myös vuoden 2020 aikana toteutettu
hajasijoitettujen peliautomaattien määrän supistaminen 18
500:sta 10 500:aan. Merkittävä, noin 40 prosentin vähennys kauppojen, kioskien, liikenneasemien ja ravintoloiden
peliautomaateissa liittyi Veikkauksen omiin päätöksiin
rahapelaamisen vastuullisuutta lisäävistä toimenpiteistä.
Päätös peliautomaattien vähentämisestä tehtiin jo vuo-
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den 2019 lopussa, mutta vuoden 2020 aikana päätettiin
kaksinkertaistaa vähennettävien automaattien määrä. Peliautomaattien vähentäminen on toteutettu pääosin siten,
että peliautomaattien enimmäismäärä yhdessä myyntipaikassa on rajoitettu neljään. Muutos on huomattava, sillä
aikaisemmin isoimmissa kaupan yksiköissä sai olla enintään 15 peliautomaattia. Myös myyntipaikkojen määrä on
vähentynyt n. 1 000 myyntipaikalla vuoden aikana, mikä
tarkoittaa n. 15 %:n vähennystä peliautomaattien jakeluverkoston laajuudessa. 70 prosenttia myyntipaikoista sisältää
nykyisin vain 1-2 peliautomaattia, joten hajasijoitettujen
peliautomaattien näkyvyys vähentyi huomattavasi vuoden
2020 aikana.
Koronatoimenpiteet ja peliautomaattien vähentäminen
johtivat siihen, että vuoden jälkimmäisellä puoliskolla peliautomaatteja oli yhtäaikaisesti pelattavissa vain noin 6
500–7 500, mikä on vain hieman yli kolmannes edellisvuoden määrästä. Koronaepidemia vaikutti voimakkaasti myös
ihmisten liikkumiseen ja asiointikäyttäytymiseen, mikä
osaltaan vähensi pelaamista fyysisissä myyntipaikoissa.
Monivuotinen myynnin uudistamisen hanke eteni katsausvuonna merkittävästi, kun Veikkaus valitsi uuden veikkauspelien myyntipäätteen. Uusi myyntipääte korvaa nykyiset
veikkaus- ja totopäätteet noin 4 000:ssa kuponkipelejä
myyvässä myyntipaikassa. Kaikki kuponkipelit voidaan jatkossa myydä samalla laitteella, jolloin erillisen totopäätteen tarve poistuu. Myyntipäätteen laaja levitys kaikkiin
myyntipaikkoihin ja raviratojen pelipisteisiin on tarkoitus
aloittaa vuoden 2022 aikana. Uuden myyntipäätteen levityksen myötä tunnistautuva pelaaminen tulee mahdolliseksi myös Toto-peleihin ja raaputusarpoihin. Aiemmin
syksyllä Veikkaus sai kumppaninsa kanssa asiamiesverkoston tietoliikenneyhteyksien siirron uuteen Veikkauksen
peliverkkoon. Yksi yhteinen tietoliikenneverkko on edellytys sille, että kaikki asiamiesverkoston peliautomaatit voidaan lisätä pakollisen tunnistautumisen piiriin. Noin puolitoistavuotisella ja Suomen mittakaavassa ainutkertaisen
laajalla projektilla varmistettiin tiedonsiirron toimivuus ja
kapasiteetin riittävyys pitkälle tulevaisuuden tarpeisiin.

Veikkaus otti vuoden 2020 aikana käyttöön kaikissa myyntipaikoissaan rahapelaamista koskevan 30 vuoden viiteikärajan. Tällä haluttiin parantaa ikärajavalvonnan edellytyksiä
ja selkeyttää valvontaa niin myyjien kuin asiakkaidenkin
näkökulmasta. Uusi viiteikäraja on yhtenäinen muiden
ikärajavalvontaa edellyttävien tuoteryhmien kanssa. Myös
tammikuussa 2021 hajasijoitetuilla automaateilla voimaan
tullut pakollinen tunnistautuminen helpottaa ikärajavalvontaa myyntipaikoissa.
Lisäksi Veikkaus tarkensi katsauskaudella pelien myyntityötä ja markkinointia koskevaa ohjeistustaan. Pelaamisen
mainonnan kokonaismäärää myyntipaikoissa vähennettiin,
sen sisältöön ja esittämistapoihin tehtiin tarkennuksia ja
asiakaspalvelutilanteita koskevia ohjeistuksia täsmennettiin. Kaiken pelaamiseen liittyvän markkinoinnin tulee olla
Veikkauksen hyväksymää.

Veikkaus päätti nopeuttaa
täystunnistautumisen aikataulua
Veikkaus haluaa rakentaa asiakkailleen entistä turvallisempaa ja vastuullisempaa pelaamisympäristöä. Yhtenä
tärkeimpänä toimenpiteenä tämän tavoitteen saavuttamiseksi Veikkaus ottaa kaikessa rahapelaamisessa käyttöön
pakollisen tunnistautumisen vaiheittain vuoden 2023 loppuun mennessä.
Ensimmäisenä pakollinen tunnistautuminen otettiin käyttöön asiamiesverkoston peliautomaateissa 12.1.2021 alkaen. Veikkaus ilmoitti myös katsauskaudella, että sen
tavoitteena on, että pakollinen tunnistautuminen tulee
käyttöön sen omissa pelisaleissa, Feel Vegaseissa ja Pelaamoissa, kesällä 2021. Casino Helsingissä pakollinen
tunnistautuminen otetaan niin ikään käyttöön keväällä
2021, ja joulukuussa 2021 avautuvan Casino Tampereen
automaatti- ja pöytäpeleissä on alusta asti käytössä pakollinen tunnistautuminen. Myös kiinteäkertoimisen vedonlyönnin osalta pakollinen tunnistautuminen on tarkoitus
toteuttaa vuoden 2021 aikana.
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Pakollinen tunnistautuminen mahdollistaa uusien pelaamisen hallinnan välineiden käyttöönoton. Veikkaus on mm.
esittänyt, että automaattipelaamiseen tulisi kesäkuusta
2021 lähtien käyttöön samat tappiorajat kuin netin nopearytmisissä peleissä on jo käytössä. Pakollinen tunnistautuminen helpottaa myös myyntipaikkojen ikärajavalvontaa ja
luo paremmat mahdollisuudet ehkäistä rikollista toimintaa
ja rahanpesurikoksia.
Tunnistautuneen pelaamisen osuus kaikesta pelaamisesta
oli katsausvuonna 58,1 prosenttia. Nousua viime vuoteen
oli 13,1 prosenttiyksikköä, mutta nousu johtuu pitkälti peliautomaattien sulkemisesta johtuneesta anonyymin pelaamisen laskusta. Kaikesta peliautomaattipelaamisesta
tunnistautunutta oli vuoden lopussa 11,5 prosenttia (+1,5
prosenttiyksikköä). Asiamiesverkoston peliautomaattien
osalta tunnistautumisaste oli 12,5 prosenttia (+2,5 prosenttiyksikköä).
Asiakkaita pyrittiin katsauskaudella opastamaan tunnistautuvaan pelaamiseen anonyymin pelaamisen sijaan
muun muassa erilaisilla viestintätoimenpiteillä. Myös kaikki syksyllä 2020 peliautomaateissa julkaistut uudet pelit
olivat pelattavissa vain tunnistautumalla. Myyntipaikoissa
tutkittiin ja testattiin pakollisen tunnistautumisen käytännön toteutuksia hyvän asiakaskokemuksen tuottamiseksi
sekä asiakastutkimuksin että yhteensä 98 myyntipaikassa
toteutetulla kahdella eri pilotilla. Loppuvuonna tunnistautumista alettiin pilotoida
myös Veikkauksen
omissa pelipaikoissa. Lisäksi henkilösTUNNISTAUDU
tölle ja asiamiesten
PELIAUTOMAATILLA
pelimyyjille tuotettiin
osaamisvalmennuksia pakolliseen
tunnistautumiseen
liittyen.
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A

Veikkaus-kortilla

B

Maksukortilla

C

Veikkaus-sovelluksella

Tarkemmat ohjeet peliautom
aattien
ruuduilla.

Lue lisää: veikkaus.fi/tunnist
autuminen
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liautomaattijuliste_545x396.indd
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YHDESSÄ ILON PUOLELLA
Myös pakollisen tunnistautumisen vaatimaa peliautomaattiteknologiaa ja pelaajapalveluita kehitettiin katsauskaudella. Kehitystyötä ja parannuksia toteutettiin niin
tietoliikenneyhteyksiin kuin peliautomaatteihin ja niiden
käyttöliittymiinkin. Lisäksi omien pelisalien pöytäpeleihin
kehitettiin tunnistautumisratkaisuja.

Uusittu brändi ilmentää entistä
vastuullisempaa strategiaa
Veikkauksen hallitus hyväksyi yhtiön päivitetyn strategian
ja vision helmikuussa 2020. Veikkauksen strategiassa korostuu pelaajakeskeinen vastuullisuus. Strategian muina
painopisteinä ovat kanavointikyky, uusi liiketoiminta sekä
tavoite kehittää Veikkauksesta pelialan paras työpaikka.
Veikkauksen visiona on olla "Vastuullisen pelaajakokemuksen suunnannäyttäjä" ja tarkoituksena "Tuottaa peleillä iloa."
Myös Veikkauksen brändilupausta päivitettiin katsauskaudella ilmentämään uusittua strategiaa sekä tehtyjä
vastuullisuustoimenpiteitä ja -päätöksiä. Uusitun brändin
ytimessä on asiakas, ja brändissä korostuvat entistä vahvemmin vastuullisuus, luotettavuus ja erinomainen pelaajakokemus. Uusitun brändin lupauksessa "Pidetään pelaaminen ilon puolella" tuodaan esiin Veikkauksen tarkoitusta
tuottaa peleillä iloa, mutta turvallisessa peliympäristössä
niin, että pelaaminen säilyy hallinnassa eli ”ilon puolella”.
Brändin uudistamiseen osallistui satoja veikkauslaisia erilaisissa keskustelutilaisuuksissa ja työpajoissa. Lisäksi
brändityön taustaksi tehtiin laajoja asiakaskyselyitä.
Frankly Partnersin (12/2020) tekemän tutkimuksen mukaan suomalaisista 68 %:n mielikuva Veikkauksesta on
hyvä. Vuonna 2019 Taloustutkimuksen tekemän tutkimuk-

Asiakkaita pyrittiin katsauskaudella opastamaan tunnistautuvaan pelaamiseen anonyymin pelaamisen sijaan. Yhtenä etuna tunnistautuville pelaajille tarjottiin marraskuun
alusta lähtien mahdollisuutta osallistua Etuasiakasarvontoihin asiamiesverkoston peliautomaateilla.

sen (12/2019) mukaan vastaava luku oli 49 %. Luottamus
ja Maine -tutkimuksen (12/2020) mukaan Veikkauksen kokonaismaine on parantunut katsauskaudella. Joulukuussa
2019 tehdyssä mittauksessa Veikkauksen mainearvosana
oli 3,27 ja joulukuun 2020 mittauksessa se oli 3,34.

Veikkaus määritti katsauskaudella asiakaskokemuksen
tahtotilan, jota tullaan viemään määrätietoisesti Veikkauksen toimintaan 2021 aikana. Asiakaskokemuksen tavoitteena on tyytyväinen asiakas, joka pelaa brändilupauksen
mukaisesti ”ilon puolella”.

Asiakastyytyväisyys viime
vuoden tasolla

Veikkaus seuraa peliongelmien
esiintyvyyttä

Veikkauksella oli asiakaskannassaan katsauskauden lopussa noin 2 152 000 Etuasiakasta, joista Kulta-asiakkaita
oli noin 163 000 ja Hopea-asiakkaita noin 72 000. Etuohjelman Kulta- ja Hopea-asiakkuuksiin vaadittavan Pelaa
maltilla -palveluviestin tilauksen oli tehnyt noin 289 000
Etuasiakasta ja Kulta-asiakkuuteen vaadittavan Pelitestin
oli suorittanut noin 310 000 asiakasta.

Veikkauksen hallitus hyväksyi maaliskuussa Veikkauksen
uuden Vastuullisuusohjelman 2020-2025. Ohjelma sisältää painopistealueet: Vastuussa pelaajille, Vastuullinen
liiketoiminta ja Vastuu veikkauslaisista. Ohjelma määrittää pitkän aikavälin sitoumukset, olennaiset teemat sekä
ylätason tavoitteet ja mittarit. Ohjelmaan on linkitetty myös
valinnat suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin
(SDG, Sustainable Development Goals). Myös markkinointiviestinnän vastuullisuusperiaatteita uusittiin päivitetyn
strategian mukaisesti. Periaatteet ovat luettavissa Veikkauksen nettisivuilla.

Asiakastyytyväisyysindeksin (NPS) koko vuoden keskiarvo
oli sama kuin edellisvuonna eli 19. Vastauksissa asiakkaiden tyytyväisyyttä nosti Veikkauksen kotimaisuus sekä
palveluiden luotettavuus ja asioinnin helppous netissä ja
mobiililaitteilla.
Vuosittain toteutettava, suomalaisten yritysten asiakaskokemusta ja asiakasuskollisuutta mittaava Asiakkuusindeksi-tutkimus taas selvitti tänä vuonna muun muassa sitä,
miten suomalaiset yritykset ovat auttaneet ja huolehtineet
asiakkaistaan korona-aikana. Veikkaus nousi 56:n organisaation joukossa kymmenen parhaan yrityksen kärkeen
kyseisessä kategoriassa.
Koronapandemiasta johtuen kaikki Veikkauksen asiakkailleen tarjoamat edut erilaisiin tapahtumiin ja paikkoihin
poistettiin käytöstä 12. maaliskuuta. Tapahtumiin ja fyysisiin paikkoihin liittyviä etuja oli loppuvuodesta saatavilla
tapauskohtaisesti epidemiatilanne huomioiden.
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Vastuussa pelaajille

Veikkaus teetti vuonna 2020 edellisvuosien tapaan Taloustutkimuksella kaksi laajaa väestöön kohdistettua kyselyä,
joilla selvitettiin suomalaisten rahapelaamista ja peliongelmien esiintyvyyttä. Ongelmien esiintyvyyttä kartoitettiin SOGS-R-kysymyspatteristolla. Kyselyissä haastateltiin
sekä keväällä että syksyllä noin 5 000:tta 15-79-vuotiasta
kansalaista. Vuoden 2020 kahden kyselyn keskiarvo peliongelmien esiintyvyydestä oli 2,5% (väestöestimaatti 102
000). Vuoden 2020 tulos oli alhaisin peliongelmaisten
esiintyvyydessä vuonna 2017 aloitetun kyselytutkimussarjan aikana. Vielä ei pystytä arvioimaan, onko koronaepidemiasta seuranneella pelitarjonnan laskulla ollut vaikutusta
peliongelmien esiintyvyyteen.
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Syksyn kyselyssä rahapeliongelmaisista 24 prosenttia
mainitsi ainoastaan Veikkauksen ongelmia aiheuttavana
pelintarjoajana, ja keväällä vastaava luku oli 26 prosenttia.
Ainoastaan ulkomaisia pelintarjoajia piti ongelmallisena 21
prosenttia, kevään kyselyssä vastaava luku oli 15 prosenttia. Tarkempaa tietoa pelihaittojen kehittymisestä on luettavissa vuoden 2020 Vastuullisuusraportista.

Veikkaus valmistautuu uuteen
liiketoimintaan
Veikkaus jatkoi katsauskaudella valmistautumista kansainvälisen b to b -liiketoiminnan aloittamiseen. Veikkauksen
suunnittelema uusi, yritysten välinen liiketoiminta perustuu Veikkauksen kehittämien pelipalveluiden ja -tuotteiden
toimittamiseen yritysasiakkaille. Vuoden lopussa Veikkaus
haki valtioneuvoston kanslialta lupaa aloittaa tekninen valmistelutyö uuteen liiketoimintaan liittyen. Lupa myönnettiin
tilikauden jälkeen 15.1.2021.
Uuden liiketoiminnan varsinainen käynnistäminen ei ole
mahdollista ennen uuden arpajaislain voimaantuloa. B to
b -liiketoiminnan käynnistämisen aikataulu määräytyy uuden arpajaislain valmistelun ja voimaantulon myötä. Arvio
on, että uusi arpajaislaki tulisi voimaan viimeistään vuoden 2022 alussa. Veikkaus aloittaa vuonna 2021 teknisen
valmistelutyön, jotta kansainvälinen liiketoiminta voidaan
käynnistää tehokkaasti sitten, kun uusi arpajaislaki on voimassa.

Kokonaiskustannukset kehittyivät
maltillisesti

Hallinto: hallitukseen ja hallintoneuvostoon muutoksia huhtikuussa

Yhtiön kustannukset laskivat toiminnan jatkuvan kehittämisen, integraatiokulujen vähenemisen ja päällekkäisten
kustannusten karsiutumisen myötä. Yhtiö tilitti arpajaisveroa valtiolle 151,3 miljoonaa euroa, ja liiketoimintakumppaneille maksetut myyntipalkkiot olivat 110,3 miljoonaa euroa. Molemmat kuluerät laskivat pelikatteen pienentyessä
edellisvuodesta. Kustannusten vähenemisestä huolimatta
kustannustehokkuus heikkeni pelikatteen laskiessa ja kustannusten suhde pelikatteeseen oli 32,9 % (27,7 %).

Veikkauksen hallitukseen nimitettiin 2.4.2020 pidetyssä
yhtiökokouksessa uudeksi jäseneksi Pekka Hurtola. Veikkauksen hallituksen puheenjohtajana jatkaa Olli-Pekka
Kallasvuo ja jäseninä Christian Cedercreutz, Outi Henriksson, Anne Larilahti, Juha A. Pantzar ja Hanna Sievinen.

Poikkeuksellinen koronavuosi vaikutti myös yhtiön muihin toiminnan kuluihin. Pelisalien kiinniolosta seuranneet
lomautukset aiheuttivat merkittävää laskua palkkoihin ja
lakisääteisiin sosiaalikuluihin. Markkinointitoimenpiteiden
määrä pieneni vedonlyönnin tapahtumien peruuntuessa.
Myös matkustamisen kulut vähenivät edellisvuodesta.
Pandemian vuoksi kulut kasvoivat Ruotsin ravien pelikohdekorvausten sekä koronasuojatarvikkeiden osalta. Vuonna 2020 yhtiön panostukset kohdistuivat erityisesti vastuullisuustoimenpiteisiin ja valvontajärjestelmiin.

Tutkimus- ja kehityspanostukset
Yhtiö käytti tutkimus- ja kehitystoimintaan katsausvuonna
26,4 miljoonaa euroa (-1,4 %). Kehitystoiminta kohdistui
erityisesti vastuulliseen pelaamiseen ja kanavointikykyyn.
Lisäksi kuluneena vuonna panostettiin pelialustojen ja
käyttöliittymien kehittämiseen.

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Jukka Gustafsson (Sdp:n eduskuntaryhmä) ja varapuheenjohtajaksi Jani
Mäkelä (Perussuomalaisten eduskuntaryhmä). Uusia jäseniä valittiin viisi.

Henkilöstö: omien pelipaikkojen
sulkeminen johti lomautuksiin
Veikkauksen palveluksessa oli toimintavuoden päättyessä
1 592 henkilöä (vuoden 2019 lopussa 1 606). Henkilöstöstä
57 % työskenteli pelinhoitajina ja muissa asiakaspalvelutehtävissä. Henkilöstöstä 72 % oli kokoaikaisia ja 28 % osa-aikaisia. Vakituisessa työsuhteessa oli 97 % henkilöstöstä.
Henkilöstöstä 40 % oli naisia ja 60 % miehiä. Vuonna 2020
yhtiön henkilöstökulut olivat 87 miljoonaa euroa (-11,4 %).
Henkilöstökuluista palkkojen osuus oli 73,4 miljoonaa euroa ja eläkekulujen sekä henkilöstösivukulujen osuus oli
13,6 miljoonaa euroa.
Vuosi 2020 oli Veikkauksessa poikkeuksellisuudestaan
huolimatta vahvaa henkilöstökokemuksen ja hyvinvoinnin
kehittämisen aikaa. Veikkaus lanseerasi katsausvuonna
kulttuurin, osaamisen ja organisaatiorakenteiden kehittämiseen keskittyvän strategiaohjelman, joka sai nimekseen
Pelialan paras työpaikka. Koronaepidemian vuoksi etätyöskentely oli maaliskuun puolivälistä lähtien pääasiallinen työskentelymuoto noin puolelle henkilöstöstä.
Koronapoikkeustilan ja Veikkauksen omien pelipaikkojen
sulkemisen vuoksi Veikkaus joutui lomauttamaan noin
660 työntekijää omista pelipaikoistaan touko-kesäkuussa.
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Koronatilanteen vuoksi pelipaikkoja ja -automaatteja jouduttiin sulkemaan uudelleen vuoden lopussa, minkä vuoksi
yhtiössä jouduttiin käymään jälleen yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskivat noin 800 henkilön lomauttamista
Myyntipaikat-toiminnossa. Neuvottelujen tuloksena päädyttiin käynnistämään ensivaiheessa noin 500 veikkauslaisen lomautukset vuoden 2021 alussa. Vuoden aikana
tehtiin myös organisaation madaltamiseen ja ketteröittämiseen tähdänneitä toimenpiteitä. Muutokset eivät johtaneet henkilöstövähennyksiin.
Strategisesti tärkeiden asioiden kehittymistä mitataan
Veikkauksessa kaksi kertaa vuodessa toteutettavalla Pulssi-kyselyllä. Toukokuun tulos nousi vuosina 2018-2020
tehtyjen tulosten korkeimmaksi, ja tulos pysyi samalla tasolla myös joulukuussa toistetussa mittauksessa.

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 valvonta ja riskienhallinta on kuvattu Corporate
Governance 2020 -katsauksessa.

Vuosi 2020

Vastuussa pelaajille

Tulevaisuuden näkymät
Veikkauksen toimintaympäristö jatkuu haasteellisena ja
koronaviruksen lyhyemmän ja pidemmän aikavälin vaikutuksia on vaikea ennakoida. Rahapelaaminen siirtyy entistä
enemmän digitaaliseen kanavaan, jossa Veikkaus kilpailee
ulkomaisten peliyhtiöiden kanssa. Tulevalla arpajaislain
uudistuksella on keskeinen rooli siinä, miten pelaaminen
jatkossa kanavoituu Veikkauksen tarjontaan. Arpajaislain
muutosten ei ennakoida vaikuttavan vielä merkittävässä
määrin vuoden 2021 lukuihin.
Veikkauksen hallituksen päättämillä vastuullisuustoimilla on merkittävä vaikutus yhtiön taloudellisiin näkymiin.
Veikkauksen kokonaistuloutuksen arvioidaan jäävän myös
vuonna 2021 merkittävästi vuosia 2017-2019 matalammalle tasolle. Tuloutuksen laskun kompensoimiseksi valtion
budjettiriihi päätti arpajaisveron väliaikaisesta laskemisesta 5,5 prosenttiin ajanjaksolle 1.1.-31.12.2021.

Hallituksen esitys voiton
käyttämisestä
Veikkaus Oy:n tilikauden 2020 voitto oli 680 176 815,62
euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto luovutetaan
edunsaajaministeriöille seuraavasti: maa- ja metsätalousministeriölle 27 207 072,62 euroa, opetus- ja kulttuuriministeriölle 360 493 712,28 euroa sekä sosiaali- ja terveysministeriölle 292 476 030,72 euroa. Kertomusvuonna
Veikkauksen suoran taloudellisen tuoton yhteiskunnalle
voidaan laskea olevan kaikkiaan 862,4 milj. euroa. Yhtiö
maksoi valtiolle arpajaisveroa 151,4 milj. euroa sekä tulosta vähentävänä kustannusvaikutteisena arvonlisäveroa
30,5 milj. euroa. Veikkaus ei ole arvonlisäverovelvollinen,
eikä sen takia voi vähentää tavara- ja palveluostoihinsa
sisältyviä arvonlisäveroja.
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LAAJA TULOSLASKELMA
Eur

TASE
Liite

2020

2019

Eur

PELIKATE

1

1 260 338 202,18

1 690 744 435,90

Liiketoiminnan muut tuotot

3

3 477 374,39

4 414 463,18

Liite

2020

2019

VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT

151 315 538,40

Arpajaisvero

202 901 656,41

Materiaalit ja palvelut

Aineelliset hyödykkeet

9

121 155 608,13

Aineettomat hyödykkeet

10

19 845 861,83

24 513 531,79

Käyttöoikeusomaisuuserät

12

30 573 881,00

25 619 775,00

Pitkäaikaiset sijoitukset

13

1 007 363,52

1 236 387,43

Pitkäaikaiset saamiset ja ennakkomaksut

13

13 611 284,00

14 324 280,50

13 410 851,07

9 888 955,02

110 262 308,20

159 035 985,92

Materiaalit ja tarvikkeet

9 592 415,80

5 550 376,54

Vaihto-omaisuus

Kupongit ja arvat

4 838 989,01

5 386 820,76

Ennakkomaksut

Arvontakulut, tulosinformaatio

10 416 958,12

11 138 889,35

Pelikohdeyhteistyö

12 667 063,45

7 831 408,08

Viranomaiskulut
Myyntipalkkiot ja sijoituspaikkamaksut

Tuotemainonta

7 613 767,20

11 251 952,60

168 802 352,85

210 084 388,27

145 126 463,71

LYHYTAIKAISET VARAT
3 940 536,57

5 093 092,99

670 000 000,00

963 000 000,00

Saamiset

14

23 441 592,89

42 250 079,12

Rahavarat ja muut lyhytaikaiset sijoitukset

15

149 287 936,01

139 593 313,07

1 032 864 063,95

1 360 756 923,61

VARAT YHTEENSÄ

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Palkat ja palkkiot

73 398 147,03

80 323 732,43

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Eläkekulut

11 660 542,17

15 405 682,13

OMA PÄÄOMA

Muut henkilösivukulut

1 934 829,53

2 455 778,46

Osakepääoma

16

600 000,00

600 000,00

86 993 518,73

98 185 193,02

Hankintapääoma

16

151 257 550,33

151 257 550,33

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto

16

Kertyneet voittovarat

Liiketoiminnan muut kulut
Palveluiden ostot
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut

5

66 996 042,55

63 436 775,63

4,9,10

66 550 039,04

58 343 097,69

6

LIIKEVOITTO

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

42 471 348,78

52 789 326,42

VELAT

176 017 430,37

174 569 199,74

PITKÄAIKAISET VELAT

680 686 736,22

1 009 418 461,64

345 698,01

345 698,01

680 176 815,62

1 009 012 718,03

832 380 063,96

1 161 215 966,37

Vuokrasopimusvelat, korollinen

12

21 885 910,00

16 132 489,00

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat velvoitteet

17

4 291 000,00

3 697 000,00

Muut pitkäaikaiset velat

17

1 528 618,00

1 440 083,00

Rahoituserät
Rahoitustuotot

8

175 896,86

230 894,96

LYHYTAIKAISET VELAT

Rahoituskulut

8

685 817,46

636 638,57

Vuokrasopimusvelat, korollinen

12

9 359 197,00

9 901 193,00

-509 920,60

-405 743,61

Saadut ennakot

18

5 253 853,17

5 629 987,72

Kestopeliennakot

18

17 159 933,35

12 098 158,36

0,00

0,00

Ostovelat

18

15 015 483,83

16 021 271,21

Velat pelaajille

18

38 726 270,69

35 704 022,33

Tilitysvelat valtiolle

18

26 433 086,08

37 925 823,04

Siirtovelat

18

48 124 900,85

48 924 859,16

Muut lyhytaikaiset velat

18

12 705 747,02

12 066 070,42

1 032 864 063,95

1 360 756 923,61

VEROT
TILIKAUDEN VOITTO

680 176 815,62

1 009 012 718,03

Tulos/osake *
Osakkeiden lukumäärä
Tulos per osake

6 000 kpl

6 000 kpl

113 362,80

168 168,79

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

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

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Liite

2020

2019

Osakepääoma

Tuhat euroa

Hankintapääoma

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:
680 686 737,22

Liikevoitto

1 009 418 461,64

Oikaisut
Poistot
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua (+/-)
Muut oikaisut (+/-)
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

60 970 954,22

57 541 303,57

4 844 642,31

-158 262,39

0,00

0,00

746 502 333,75

1 066 801 502,82

Oma pääoma 31.12.2019

600

151 258

Sijoitetun
oman
pääoman
rahasto

Kertyneet
voittovarat

346

1 009 013

Oma
pääoma
yhteensä

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

Tilikauden voitto

680 177

680 177

680 177

832 380

Oma pääoma 31.12.2020

600

151 258

346

Käyttöpääoman muutokset
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten
lisäys (-) / vähennys (+)
Lyhytaikaisten korottomien velkojen
lisäys (+) / vähennys (-)

1 152 556,42

1 525 543,20

19 521 482,73

1 069 962,68

-4 268 382,25

-13 566 667,77

762 907 990,65

1 055 830 340,93

94 952,31

150 782,31

-685 818,46

-636 638,57

Maksetut välittömät verot (-)

0,00

0,00

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

762 317 124,50

1 055 344 484,67

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

11

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Saadut osingot investoinneista
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Oma pääoma 31.12.2018

600

11

-29 712 719,08

-32 619 566,03

3 427 508,00

2 207 930,00

80 944,55

80 112,65

-26 204 266,53

-30 331 523,38

Hankintapääoma

151 258

Sijoitetun
oman
pääoman
rahasto

Kertyneet
voittovarat

Oma
pääoma
yhteensä

346

1 014 208

1 166 412

Luovutus opetus- ja kulttuuriministeriölle

-537 530

-537 530

Luovutus sosiaali- ja terveysministeriölle

-436 110

-436 110

Luovutus maa- ja metsätalousministeriölle

-40 568

-40 568

1 009 013

1 009 013

1 009 013

1 161 216

Tilikauden voitto
Oma pääoma 31.12.2019

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

Osakepääoma

Tuhat euroa

600

151 258

346

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA:
Tilitetty edunsaajaministeriöille
Vuokravelkojen takaisinmaksu
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
RAHAVAROJEN MUUTOS:

-716 012 718,03 -1 002 208 253,77
-10 405 517,00

-9 801 194,00

-726 418 235,03

-1 012 009 447,77

9 694 622,94

13 003 513,52

Rahavarat ja muut lyhytaikaiset
sijoitukset tilikauden alussa

139 593 313,07

126 589 799,55

RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA

149 287 936,01

139 593 313,07
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TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 2020
sinopelitoimintaa 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-, vedonlyöntija toto-pelien sääntöjen tulee lisäksi sisältää arvontaa koskevat
määräykset.

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. Veikkauksen pelien tuotot 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 urheilu- ja hevoskilpailuja sekä muiden
kilpailujen tuloksiin tai arpomiseen perustuvaa veikkaustoimintaa,
vedonlyöntiä, raha-arpajaistoimintaa sekä peliautomaatti- ja ka-

velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä
tuottojen ja kulujen määrään. Vaikka arviot ja oletukset perustuvat
johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista,
että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

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.

Veikkauksen tilinpäätöksessä merkittävimmät arviot liittyvät aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden, käyttöoikeusomaisuuserien 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.

Laatimisperusteet

Ulkomaanrahan määräiset erät

Veikkaus Oy:n tilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa käyttöön
hyväksyttyjen, 31.12.2020 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.

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 saamisten 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.

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.–
31.12.2020. Veikkaus Oy:n hallitus on 11. helmikuuta 2021 hyväksynyt tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan varsinaisella yhtiökokouksella on oikeus hyväksyä, hylätä tai
muuttaa tilinpäätöstä sen julkaisemisen jälkeen.

Arvionvaraiset erät
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon tulevaisuutta koskevien arvioiden ja oletusten käyttämistä ja harkintaan perustuvien ratkaisujen tekemistä, jotka vaikuttavat varojen ja
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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 aiheutuvien menojen on oltava luotettavasti määritettävissä. Aktivoidut kehittämismenot arvostetaan alkuperäisen
kirjaamisen jälkeen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla 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.
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoajat (vuosia):
rakennukset ja rakennelmat 25
huoneistojen perusparannukset 3-5
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
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 ja aineettomien
hyödykkeiden arvonalentumiset
Omaisuuserien tasearvoa arvioidaan mahdollisten arvonalentumisviitteiden selvittämiseksi tilinpäätöshetkellä ja aina kun on viitteitä siitä, että jokin omaisuuserän arvo on alentunut. Mahdollisen
arvonalentumisen määrittämiseksi tarvittaessa suoritetaan arvonalentumistestaus, jonka tuloksena voi olla arvonalentumistappion
kirjaaminen.
Aiemmin tuloslaskelmaan kirjattu arvonalennus perutaan, mikäli kerrytettävissä olevan tulon määrittämisessä käytettävät arviot
muuttuvat olennaisesti. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta enempää kuin mikä omaisuuserän kirjanpitoarvo olisi ilman
arvonalentumistappion kirjaamista.

Aineelliset käyttöoikeushyödykkeet
ja vuokrasopimukset
IFRS 16-standardin mukaan vuokralle ottajat kirjaavat kaikki vuokrasopimuksensa taseeseen käyttöoikeuteen perustuvan mallin
mukaisesti. Vuokrattuja omaisuuseriä käsitellään vuokrakauden
aikana samoin periaattein kuin omistettuja ja niistä taseeseen kirjatut käyttöoikeushyödykkeet poistetaan määritetyn vuokra-ajan
perusteella. Vuokramaksujen nykyarvoon perustuva velka lyhenee
sitä mukaa kuin vuokria maksetaan.
Vuokrasopimus erotetaan palvelusopimuksista määräysvaltaan
perustuvaa mallia soveltaen. Kun järjestelyyn sisältyy yksilöity
omaisuuserä, joka on asiakkaan määräysvallassa, on kyseessä
vuokrasopimus, joka kirjataan taseeseen käyttöoikeusomaisuushyödykkeeksi ja siitä johtuvaksi velaksi. Palvelusopimukset kirjataan tuloslaskelman kuluksi.
Vuokrasopimusvelka:
Veikkaus arvostaa sopimuksen alkamisajankohtana vuokrasopimusvelan niiden vuokrien nykyarvoon, joita ei kyseisenä päivänä
ole maksettu. Maksuihin sisällytetään kiinteät vuokrat vähennettyinä mahdollisilla saatavilla vuokrasopimukseen liittyvillä kannustimilla. Veikkaus huomioi vuokrasopimusten päättämisestä aiheutuvat maksut osana vuokramaksuja, jos se on ottanut huomioon
vuokra-ajalla päättämisoption. Arvonlisäveroa ei sisällytetä vuokrasopimusvelan määrään ja myös hoito- ja ylläpitovastikkeet sekä
muut palveluluontoiset maksut käsitellään pääsääntöisesti kuluna,
jota ei voi aktivoida taseeseen.
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Vuokrat diskontataan käyttäen arvioitua Veikkauksen lisäluoton
korkoa. Lisäluoton korko määritellään standardin mukaan koroksi, jotka vuokralle ottaja maksaisi lainatessaan vastaavaksi ajaksi
ja vastaavanlaisin vakuuksin varat, jotka tarvittaisiin käyttöoikeusomaisuuserän hankintamenoa vastaavan omaisuuserän hankkimiseen.
Käyttöoikeusomaisuuserä:
Veikkaus kirjaa vuokrasopimuksesta käyttöoikeusomaisuuserän
sopimuksen alkamisajankohtana eli päivänä, jolloin vuokralle antaja luovuttaa omaisuuserän Veikkauksen määräysvaltaan. Kohdeomaisuuserä arvostetaan hankintamenoon, josta vähennetään
kertyneet poistot ja arvonalentumistappio ja jota oikaistaan vuokrasopimusvelan uudelleen arvostamisesta johtuvilla erillä. Alkuperäinen hankintameno vastaa alkuperäistä vuokrasopimusvelan
määrää. Jatkossa käyttöoikeusomaisuuserät ovat myös arvonalentumistestauksen kohteena.
Helpotusten soveltaminen ja merkittävät oletukset:
Veikkaus ei käsittele lyhytaikaisia alle 12 kuukauden vuokrasopimuksia eikä vähäarvoisia hyödykkeitä taseeseen kirjattavina käyttöoikeusomaisuushyödykkeinä vaan kirjaa niistä aiheutuvat vuokrakulut tilikauden kuluiksi. Määräaikaiset vuokrasopimukset yhtiö
käsittelee ei-purettavissa olevan vuokra-ajan ja huomioi mahdollisesti jatko-optiokaudet, kun yhtiöllä on riittävä varmuus niiden
käytöstä. Toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset on irtisanottavissa alle 12 kuukauden irtisanomisajalla. Johdon arvion
mukaan näiden sopimusten päättämisestä ei aiheudu merkittäviä
sanktioita, joten nämä sopimukset luetaan helpotusten piirin, eikä
niitä kirjata taseeseen.
Niiden vuokrasopimusten jäljellä olevat vastuut, joista ei kirjata
käyttöoikeusomaisuushyödykettä eikä vuokrasopimusvelkaa taseelle, on esitetty liitteessä 20.
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.

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. Pelaamisen ollessa tunnistautunutta Veikkaus pystyy
tarjoamaan asiakkaalle monipuoliset pelaamisen hallinnan työkalut. Pakollinen tunnistautuminen otetaan käyttöön hajasijoitetuissa peliautomaateissa 31.1.2021 mennessä.

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.

Vuosi 2020

Vastuussa pelaajille

Veikkaus Oy:n myyntisaamiset ovat suurimmalta osalta suoraveloitussaamisia, joista aiheutuvien luottotappioiden määrä on erittäin pieni. Tästä johtuen yhtiön IFRS 9:n mukainen odotetun luottotappion määrä on epäolennainen.
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat -ryhmään luokitellaan sellaiset rahoitusvaroihin 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.
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Osakepääoma ja voitonjako
Yhtiön toimintaa säätelee 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

Muut lyhytaikaiset velat - voittorahasto

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.
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.
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Voittorahasto ei ole varsinainen rahasto, vaan yhtiön velka pelaajille. Voittorahastoon siirretään veikkauspelien voitonjaossa jakamatta jäävä rahapeliasetuksen mukaisten voittojen osuus sekä
vuoden lunastusajan jälkeen 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.

Pelikate
Pelikate koostuu pelaajien rahapeleihin käyttämistä rahapanoksista vähennettynä pelien sääntöjen mukaisilla voitto-osuuksilla.
Veikkaus- ja vedonlyöntipelien myynti tuloutetaan pelin arvonta-ajankohdan mukaan. Arvonta tapahtuu joko viikoittain tai päivittäin.
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. Edellisenä vuonna lunastamatta jääneet voitot ja voittojen pyöristämisestä syntyneet varat
tulee rahapeliasetuksen mukaan siirtää maksettavaksi voittoina eri
pelien myöhemmillä pelikierroksilla viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana.
Yhtiön järjestämissä toto-peleissä on pelikohteena sekä suomalaisia että kansainvälisiä hevostapahtumia. Yhtiö tarjoaa myös
ulkomaisille pelaajille pelikohteeksi Suomessa järjestettäviä ravitapahtumia pelaajien kotimaissa toimivien pelioperaattoreiden
välittäminä. Suomessa pelattujen suomalaisten ja ulkomaalaisten
toto-pelien pelikate tuloutetaan pelituloksen vahvistamisen ajankohdan mukaan. Ulkomailta Suomeen pelattujen toto-pelien osalta
liikevaihtoon kohdistuvat ulkomaisten pelioperaattoreiden Veikkaukselle maksamat pelikohdekorvaukset kirjataan pelikohdeyhteistyöhön.
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Liikevoitto

Liiketoiminnan muina tuottoina esitetään asiamiehillä olevien rahanvaihtajien vuokratuotot, Casino Helsingin tapahtumamaksut,
vahingonkorvaukset, omaisuuden myyntivoitot ja muut kuin yhtiön
varsinaiseen liiketoimintaan liittyvät tuotot, kuten vuokratuotot. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät omaisuuden myyntitappiot
ja varsinaiseen liiketoimintaan liittyvät kulut.

Liikevoitto tai -tappio muodostuu pelikatteesta ja muista liiketoiminnan tuotoista, joista arpajaisvero sekä materiaalien ja palvelujen kulut, työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, palvelujen ostot
ja liiketoiminnan muut kulut sekä poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot.

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

Verot
Arpajaisvero on 12 % summasta, joka määräytyy kalenterikuukaudelle kirjanpidossa kohdistuvista pelien myynneistä saaduista
tuloista vähennettynä niiden perusteella kuluksi kirjatuista voitoista. Saatuun erotukseen lisätään/vähennetään kalenterikuukauden
aikana voittorahastoon/voittorahastosta kirjattujen varojen määrä.
Arvonlisäverolain 59 §:n mukaan Veikkaus ei ole arvonlisäverovelvollinen. Yhtiön kuluihin ja investointeihin sisältyy voimassa oleva
arvonlisävero.
Tuloverolain 21 §:n mukaan Veikkaus on tuloverovelvollinen vain
muusta kuin arpajaisverolaissa tarkoitetun toiminnan tulosta. Tuloveroa maksetaan kumppaneiden käytössä olevien rahanvaihtajien
vuokratuotoista sekä henkilökunnalta veloitetuista lomapaikkojen
käyttökorvauksista. Veikkaus Oy:n tilinpäätös ei sisällä muuta tuloveron alaista tuloa.

COVID-19 vaikutukset taloudelliseen
raportointiin
Maailman terveysjärjestö WHO luokitteli koronavirusepidemian
(COVID-19) pandemiaksi 11.3.2020. Pandemialla on ollut valtava
vaikutus yhteiskuntiin, rahoitusmarkkinoihin ja liiketoimintoihin
ympäri maailman ja se on kohdellut eri maita ja toimialoja hyvin
eri tavoin. Pandemialla on ollut vuonna 2020 merkittävä vaikutus
Veikkaus Oy:n pelikatteeseen ja tulokseen. Pandemiaan liittyvien
suojaustoimenpiteiden kulut esitetään tuloslaskelmalla kyseisten
kulujen kohdalla.

Uuden ja uudistetun IFRS-normiston
soveltaminen
Tilinpäätöshetkellä Veikkaus on arvioinut, ettei julkaistuilla tulevilla
IFRS-standardimuutoksilla ole vaikutusta Veikkauksen tilinpäätökseen.
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1. Erittely pelikatteesta
Tuhat euroa

2. Tuloskehitys vuosina 2018–2020
2020

%-osuus
pelikatteesta

2019

%-osuus
pelikatteesta

2020

Pelikate

KASINOPELIT
Peliautomaatit yhteensä

299 042

23,7

683 448

40,4

- Kumppaniverkosto

225 976

17,9

554 582

32,8

73 066

5,8

128 866

7,6

Muut kasinopelit

211 414

16,8

228 333

13,5

KASINOPELIT YHTEENSÄ

510 457

40,5

911 781

53,9

- Omat Pelipaikat

Tuhat euroa

Liikevoitto
Pelikatteesta %
Tulos ennen tp-siirtoja ja veroja
Pelikatteesta %

2019

2018

1 260 338

1 690 744

1 758 956

680 687

1 009 418

1 014 504

54,0 %

59,7 %

57,7 %

680 177

1 009 013

1 014 122

54,0 %

59,7 %

57,7 %

680 177

1 009 013

1 014 208

54,0 %

59,7 %

57,7 %

ONNENPELIT
Viikottaiset arvontapelit

398 865

31,6

419 829

24,8

Päivittäiset arvontapelit

162 207

12,9

160 830

9,5

51 652

4,1

50 487

3,0

612 724

48,6

631 145

37,3

Raaputusarvat
ONNENPELIT YHTEENSÄ

Tulos
Pelikatteesta %

VEDONLYÖNTI
Vedonlyöntipelit

74 896

5,9

93 077

5,5

Toto-pelit

62 261

4,9

54 741

3,2

VEDONLYÖNTI YHTEENSÄ

137 157

10,9

147 818

8,7

1 260 338

100,0

1 690 744

100,0

PELIRYHMÄT YHTEENSÄ

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 ja Tähdenlento
Vedonlyöntipelit: Moni-, Tulos- ja Voittajavedot, Pitkäveto, Live-veto, Vakio ja Virtuaalivedot
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3. Liiketoiminnan muut tuotot
Tuhat euroa

5. Palveluiden ostot
2020

2019

Tuhat euroa

2020

2019
52 394

Vuokratuotot

1 392

2 383

Palveluiden ostot, ICT-palvelut

56 057

Käyttöomaisuuden myyntivoitot

1 367

1 023

Palveluiden ostot, muut

10 939

11 043

719

1 008

PALVELUIDEN OSTOT

66 996

63 437

3 477

4 414

Muut tuotot
YHTEENSÄ

Palvelujen ostoihin sisältyvät tilintarkastajan palkkiot

4. Poistot ja arvonalentumiset
Tuhat euroa

Tilintarkastus

54

36

Muut palvelut

370

265

YHTEENSÄ

423

300

6. Liiketoiminnan muut kulut
2020

2019

Tuhat euroa

2020

2019

Rakennukset ja rakennelmat

14 756

5 874

Muu mainonta ja markkinointi

10 977

14 761

Koneet ja kalusto

27 068

30 403

Kiinteistökulut

10 546

12 064

8 484

11 050

Pankki- ja rahankäsittelykulut

8 033

9 331

10 663

10 215

Muut kulut

12 914

16 634

5 579

802

YHTEENSÄ

42 471

52 789

66 550

58 343

Aineettomat hyödykkeet
Käyttöoikeusomaisuuserät
Arvonalennukset käyttöomaisuudesta
YHTEENSÄ

Käyttöomaisuushyödykkeistä ja käyttöoikeusomaisuuseristä tehdään tasapoistot taloudellisen
vaikutusajan mukaisesti. Maa-alueista, kiinteistöistä, asunto-osakkeista ja taide-esineistä ei tehdä poistoja.
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7. Tutkimus- ja kehittämismenot
Tuhat euroa
Tutkimus- ja kehittämiskulut
Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit
YHTEENSÄ

2020

2019

21 520

20 461

4 857

6 301

26 378

26 762

   
Tutkimus- ja kehittämiskulut sisältyvät pääosin henkilöstökuluihin sekä palveluostoihin.
Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit sisältyvät pääosin aineettomiin hyödykkeisiin.

8. Rahoitustuotot ja -kulut
Tuhat euroa

2020

2019

Osinkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista

81

80

Korkotuotot talletus- ja pankkitileiltä

71

114

24

36

RAHOITUSTUOTOT

176

231
538

Muut rahoitustuotot

Korkokulut vuokrasopimusveloista

534

Muut korkokulut

152

99

RAHOITUSKULUT

686

637

YHTEENSÄ

-510

-406
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9. Aineelliset hyödykkeet ja poistot
2020 Tuhat euroa

Hankintameno 1.1.2020

Maa- ja
vesialueet

Keskeneräiset
hankinnat

Yhteensä

125 701

267 420

122

0

1 575

21 304

1 324

24 203

-437

-15 860

-82 585

0

-98 882

Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.2020

Koneet ja kalusto

3 821

Lisäykset
Vähennykset

Rakennukset ja
rakennelmat

397 065

0

113

0

-113

0

3 384

111 529

206 140

1 333

322 386

Kertyneet poistot 1.1.2020

0

-72 411

-179 528

0

-251 939

Tilikauden poisto

0

-14 756

-27 068

0

-41 824

Vähennysten kertyneet poistot

0

12 220

80 312

0

92 532

Kertyneet poistot 31.12.2020

0

-74 946

-126 284

0

-201 231

KIRJANPITOARVO 31.12.2020

3 384

36 583

79 856

1 333

121 156

2019 Tuhat euroa

Hankintameno 1.1.2019
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.2019

Maa- ja
vesialueet

Rakennukset ja
rakennelmat

Koneet ja kalusto

Keskeneräiset
hankinnat

Yhteensä

3 943

129 065

271 465

48

0

1 158

22 971

122

404 521
24 251

-121

-4 522

-27 016

0

-31 659

0

0

0

-48

-48

3 821

125 701

267 420

122

397 065

Kertyneet poistot 1.1.2019

0

-70 161

-175 184

0

-245 346

Tilikauden poisto

0

-5 874

-30 403

0

-36 276

Vähennysten kertyneet poistot

0

3 624

26 059

0

29 683

Kertyneet poistot 31.12.2019

0

-72 411

-179 528

0

-251 939

KIRJANPITOARVO 31.12.2019

3 821

53 291

87 892

122

145 126

IFRS 16-standardin mukaiset käyttöoikeusomaisuuserät esitetään omana ryhmänä taseen pitkäaikaisissa varoissa.
Käyttöoikeusomaisuuserät on eritelty liitteessä 12.
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10. Aineettomat hyödykkeet ja poistot
2020 Tuhat euroa

Hankintameno 1.1.2020

11. Rahavirta investoinneista ja keskeneräisistä sijoituksista

ICT-ohjelmistot ja
Keskeneräiset hankinnat
aktivoidut kehitysmenot

Yhteensä

143 002

9 692

152 694

799

4 711

5 509

-15 393

-506

-15 899

2 248

-2 248

0

Hankintameno 31.12.2020

130 656

11 649

142 305

Kertyneet poistot 1.1.2020

-128 181

0

-128 181

Tilikauden poisto

-8 484

0

-8 484

Vähennysten kertyneet poistot

14 206

0

14 206

Kertyneet poistot 31.12.2020

-122 459

0

-122 459

KIRJANPITOARVO 31.12.2020

8 197

11 649

19 846

Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä

2019 Tuhat euroa

Hankintameno 1.1.2019

ICT-ohjelmistot ja
Keskeneräiset hankinnat
aktivoidut kehitysmenot
1 954

144 997

412

7 956

8 368

-671

0

-671

218

-218

0

Hankintameno 31.12.2019

143 002

9 692

152 694

Kertyneet poistot 1.1.2019

-117 776

0

-117 776

-11 050

0

-11 050

645

0

645

Kertyneet poistot 31.12.2019

-128 181

0

-128 181

KIRJANPITOARVO 31.12.2019

14 821

9 692

24 514

Vähennykset
Siirrot erien välillä

Tilikauden poisto
Vähennysten kertyneet poistot

2020

Peliautomaatit

2019

20 105

Kasinopelit
Kuljetuskalusto

57

1 009

1 632

6

Työvälineet

21 014

186
21 304

268

22 971

ICT-ohjelmat

3 047

629

Huoneistojen perusparannukset

1 688

1 158

Osinkotuotot
Keskeneräiset investoinnit muutos
YHTEENSÄ

-81

-80

3 673

7 861

29 632

32 539

Yhteensä

143 043

Lisäykset

Tuhat euroa
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12. Vuokrasopimukset
Käyttöoikeusomaisuus
Tuhat euroa
Kirjanpitoarvo 1.1.2020
Tilikauden lisäykset
Tilikauden poistot
KIRJANPITOARVO 31.12.2020
Tuhat euroa
Kirjanpitoarvo 1.1.2019

Maa-alueet

Rakennukset ja
rakennelmat

Yhteensä
25 620

183

25 437

3

15 614

15 617

-40

-10 623

-10 663

146

30 428

30 574

Maa-alueet
196

Tilikauden lisäykset

Rakennukset ja
rakennelmat
29 524

Taseeseen kirjatut käyttöoikeusomaisuuserät esitetään omana
ryhmänä taseen pitkäaikaisissa varoissa. Velat vuokrasopimuksista esitetään lyhyt ja pitkäaikaisina korollisina velkoina. Tulevat vuokramaksut on diskontattu nykyarvoonsa taseelle käyttäen
arvioitua 1,5 prosentin lisälainan korkoa.

Yhteensä
29 720

6 115

6 115

Tilikauden poistot

-14

-10 202

-10 215

KIRJANPITOARVO 31.12.2019

183

25 437

25 620

Maa-alueet omaisuusryhmään sisältyy tonttivuokrat. Rakennukset ja rakennelmat omaisuusryhmään sisältyvät
liiketilojen kuten Pelaamojen, Feel Vegasien ja Kasinon vuokrasopimukset sekä muiden toimitilojen ja varastojen
vuokrasopimukset. Pääkonttorin vuokrasopimus sisältyy myös kyseiseen ryhmään.
Tulosvaikutteisesti kirjattavat vuokrakulut:

2020

2019

Vuokrakulut lyhytaikaisista vuokrasopimuksista

1 038

2 188

Vuokrakulut vähäarvoisista vuokrasopimuksista

70

81

1 186

665

2 294

2 934

10 406

9 801

Muut ja muuttuvat vuokrakulut vuokrasopimuksista
YHTEENSÄ
Rahavirtalaskelmaan kirjattavat määrät
Vuokrasopimusvelkojen lyhentyminen
Korot vuokrasopimusveloista
Tulosvaikutteisesti kirjatut vuokrakulut
YHTEENSÄ
Vuokrasopimusvelat

534

538

2 294

2 934

13 234

13 273

31/12/2020

31/12/2019

Pitkäaikaiset velat
Velat vuokrasopimuksista, korollinen

21 886

16 132

Lyhytaikaiset velat
Velat vuokrasopimuksista, korollinen
KIRJANPITOARVO 31.12.

9 359

9 901

31 245

26 034

9 828

10 292

22 505

16 247

Diskonttaamattomien vuokramaksujen erääntyminen
Yhden vuoden kuluessa
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua
Yli viiden vuoden kuluttua
YHTEENSÄ

195

332

32 527

26 871
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14. Lyhytaikaiset saamiset

13. Pitkäaikaiset sijoitukset ja muut pitkäaikaiset saamiset
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
Tuhat euroa

2020

2019

Tuhat euroa

2020

2019

Pörssinoteeraamattomat osakesijoitukset

835

1 066

Myyntisaamiset

11 481

Pörssinoteeratut osakesijoitukset

173

170

Siirtosaamiset

2 913

7 083

1 007

1 236

Muut saamiset

9 047

6 589

23 442

42 250

YHTEENSÄ

YHTEENSÄ
PITKÄAIKAISET SAAMISET JA ENNAKKOMAKSUT
Tuhat euroa

2020

2019

Vakuustalletus, Eurojackpot

12 185

12 185

1 426

2 139

13 611

14 324

Maksetut vuokraennakot ja -takuut
YHTEENSÄ

Myyntisaamiset ovat asiamiehiltä veloittamattomia pelimaksuja. Veloitusjakso on maanantaista sunnuntaihin ja edellisen viikon veloitus tapahtuu maksuaineistolla tiistaina, keskiviikkona ja torstaina. Myyntipaikkojen lukumäärä on 5502
kpl. Myyntisaamisten luonteesta johtuen ei luottoriskiä ole. Myyntisaamisten tasearvot tilinpäätöspäivänä oletetaan
olevan sama kuin käypä arvo.
SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT
Tuhat euroa

2020

Automaattien rahastamattomat tuotot

Vuosi 2020

28 579

2019

537

3 875

Muut siirtosaamiset

2 377

3 208

YHTEENSÄ

2 913

7 083
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15. Rahavarat ja lyhytaikaiset sijoitukset
Tuhat euroa

16. Oma pääoma
2020

2019

Tuhat euroa

Käteinen raha ja pankkitilit

81 288

99 593

Osakepääoma

Talletukset ja saamiset

68 000

40 000

Hankintapääoma

YHTEENSÄ

149 288

139 593

osakkeet kpl
6 000

2020
600
151 258

6 000

2019
600
151 258

346

346

Kertyneet voittovarat

680 177

1 009 013

Talletukset ja saamiset ovat talletuksia, joilla on lyhyt erääntymisaika.

YHTEENSÄ

832 380

1 161 216

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN PERIAATTEET

HANKINTAPÄÄOMA

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.

STM:n luvalla entisen 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.

KORKORISKI

SIJOITETUN VAPAAN PÄÄOMAN RAHASTO

Lyhyet rahamarkkinasijoitukset altistavat Veikkauksen korkoriskille, joka ei ole kuitenkaan merkittävä. Tulot ja
operatiiviset rahavirrat ovat pääosin riippumattomia markkinakorkojen vaihtelusta. Negatiivisten markkinakorkojen
vuoksi pankkien kanssa on sovittu maksuliiketileille kiinteät talletusportaat, joiden alle jääviin talletuksiin sovelletaan korkoa 0,0%. Negatiivinen markkinakorko kohdistuu näiden tilien osalta ainoastaan talletusportaan ylittävään
talletusosuuteen.

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto

osakkeet kpl

SVOP-rahastosta säädetään osakeyhtiölain 8:2§:ssä. SVOP-rahasto on yhtiön vapaata pääomaa, jota voidaan
käyttää varojen jaossa.

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, joka 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/-hyvitysjärjestelyn kautta. Historiaan perustuen luottotappioriski on lähes 0 %.

Vuosi 2020

Vastuussa pelaajille

Vastuullinen liiketoiminta

Vastuu veikkauslaisista

Toimintakertomus ja tilinpäätös

81

17. Työsuhde-etuuksista aiheutuneet velvoitteet
TASEESSA ESITETYN ETUUSPOHJAISEN NETTOVELAN MUUTOKSET

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.

ETUUSPOHJAINEN VELVOITE 1.1.
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot
Järjestelyjen supistaminen
Korkokulut

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.

UUDELLEENMÄÄRITTELEMISESTÄ JOHTUVAT ERÄT

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 6,9 % ja vastaavasti sen lasku 0,5 %:lla
vähentäisi velvoitetta 6,2 %.

Kokemusperäiset voitot (-) / tappiot (+)

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

17 006

15 017

437

432

-2

0

118

252

1 041

1 449

-25

201

-364

-345

18 211

17 006

13 309

12 394

JÄRJESTELYYN KUULUVIEN VAROJEN KÄYPIEN ARVOJEN MUUTOKSET
KÄYVÄT ARVOT 1.1.
Tuhat euroa

2020

2019

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

Laajan tuloslaskelman eläkekulu

Uudelleenmäärittelyt

TULOSLASKELMAN ETUUSPOHJAINEN ELÄKEKULU
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot

435

432

25

42

YHTEENSÄ

460

474

UUDELLEENMÄÄRITTÄMISESTÄ JOHTUVAT ERÄT

387

912

Nettokorkokulu

Korkotuotot

Työnantajan suorittamat maksut järjestelyyn
Maksetut etuudet
KÄYVÄT ARVOT 31.12.
Määrä, jonka yhtiö odottaa suorittavansa etuuspohjaisiin järjestelyihin
seuraavana vuonna

93

210

629

738

0

0

253

312

-364

-345

13 920

13 309

1 485

287

Järjestelyn varat ovat hyväksyttyjä vakuutussopimuksia.
TASEESSA ESITETYN ETUUSPOHJAISEN NETTOVELAN TÄSMÄYTYSLASKELMAT
Etuuspohjainen velvoite
Varojen käypä arvo
ETUUSPOHJAINEN NETTOVELKA TASEESSA 31.12.
ETUUSPOHJAINEN NETTOVELKA 1.1.

18 211

17 006

-13 920

-13 309

4 291

3 697

3 697

2 623

847

1 386

Työnantajan suorittamat maksut järjestelyyn

-253

-312

ETUUSPOHJAINEN NETTOVELKA TASEESSA 31.12.

4 291

3 697

Kirjaukset laajaan tuloslaskelmaan yhteensä, joista uudelleenmäärittämisestä johtuvia
eriä 387 000 eur (2019; 912 000 eur)

MERKITTÄVÄT VAKUUTUSMATEMAATTISET OLETTAMUKSET
Diskonttauskorko

0,3 %

0,7 %

Palkkojen nousu

2,2 %

2,2 %

Eläkkeiden korotus

1,5 %

1,5 %

15

15

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

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

2020

Tilikauden alussa

1 440

Muutos
TILIKAUDEN LOPUSSA
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-79

1 529

1 440
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18. Lyhytaikaiset velat
Tuhat euroa

19. Lähipiiritapahtumat
2020

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

2019

Maksetut palkat, palkkiot ja luontaisedut
SAADUT ENNAKOT

5 254

5 630

KESTOPELIENNAKOT

17 160

12 098

OSTOVELAT

15 015

16 021

ASIAKKAIDEN VARAT

38 726

35 704

Tuhat euroa

2020

Toimitusjohtaja
Muut johtoryhmän jäsenet*
Hallitus
Hallintoneuvosto
YHTEENSÄ

2019

447

444

1 774

1 488

281

264

93

93

2 595

2 289

TILITYSVELAT VALTIOLLE
Arpajaisvero
Ennakonpidätysvelka
Sairausvakuutusmaksuvelka
Arvonlisävero
TILITYSVELAT VALTIOLLE YHTEENSÄ

23 288

34 677

1 559

1 594

77

44

1 509

1 611

26 433

37 926

SIIRTOVELAT

*Johtoryhmässä oli tilikaudella 2020 toimitusjohtajan lisäksi jäseniä 8. Laki- ja vastuullisuusjohtaja vaihtui
tilikauden aikana.
Palkoissa on ilmoitettu koko vuoden veronalainen ansio tulospalkkioineen.
Henkilöt ovat oikeutettuja vuodelta 2020 ansaittuun tulospalkkioon, jonka suuruus määräytyy tilinpäätöksen
valmistumisen jälkeen ja maksetaan vuonna 2021.
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.

Siirtyvät maksettavat voitot

11 442

13 923

Palkkoihin liittyvät erät

18 437

19 615

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on yhtiön ja johtajan puolelta 3 kuukautta.

Muut siirtovelat

18 246

15 387

SIIRTOVELAT YHTEENSÄ

48 125

48 925

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 LYHYTAIKAISET VELAT
Voittorahasto
Eurojackpot rahasto
Muut lyhytaikaiset velat
Vuokrasopimusvelat, korollinen

10 406

9 830

2 285

2 236

15

0

9 359

9 901

MUUT LYHYTAIKAISET VELAT

22 065

21 967

LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

172 778

178 271

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.

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 voitot, jotka rahapeliasetuksen mukaan tulee sirtää
maksettavaksi voittoina eri pelien myöhemmillä kierroksilla. Vuonna 2020 voittorahastoon kertyi varoja 9,4 milj.
euroa ja varoja käytettiin tilikauden aikana eri pelien voittojen maksamiseen 8,8 milj. euroa.
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20. Vuokrasopimukset ja muut vastuusitoumukset
Tuhat euroa
Vuokravastuut
operatiiviseksi kuluksi luokiteltavat erät
Leasingvastuut
Muut vastuusitoumukset

2020

2019

7 413

5 036

394

491

68

50

7 876

5 576

Yhden vuoden kuluessa

2 670

2 399

Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua

4 020

2 553

YHTEENSÄ

Vuokravastuut

Yli viiden vuoden kuluttua
YHTEENSÄ

723

83

7 413

5 036

Muut vuokrasopimukset koostuvat pelipaikkojen liiketilavuokrista sekä yhtiön toimitilavuokrista.
Leasingvastuut
Yhden vuoden kuluessa
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua
YHTEENSÄ

308

381

86

110

394

491

Vuokravastuut koostuvat toimi-, liike-, varastotila ja autopaikka vuokrista. Arvoltaan merkittävimmät sopimukset
ovat määräaikaisia ja tulkitaan IFRS 16 standardin mukaan vuokrasopimuksiin, jotka on 1.1.2019 alkaen luokiteltu
taseen käyttöoikeusomaisuuseräksi
Leasingvastuut koostuvat matkapuhelimista, kahviautomaateista ja Casino Helsingin tuontiraha-automaateista.
Lisäksi leasingiin sisältyy kopiokoneita.
Pankit ja rahalaitokset ovat antaneet takauksia Veikkauksen normaalin liiketoiminnan vastuiden vakuudeksi
enintään 50 000,00 euron arvosta 31.12.2020. Takaus erääntyy 2027.

Vuosi 2020

Vastuussa pelaajille

Vastuullinen liiketoiminta

Vastuu veikkauslaisista

Toimintakertomus ja tilinpäätös

84

21. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset
Helsinki, 11. päivänä helmikuuta 2021

Olli-Pekka Kallasvuo
hallituksen puheenjohtaja

Christian Cedercreutz

Outi Henriksson

Pekka Hurtola

Anne Larilahti

Juha A. Pantzar

Hanna Sievinen

Olli Sarekoski
toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä, 11. päivänä helmikuuta 2021

KPMG Oy Ab

Lasse Holopainen, KHT
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