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” Historiallisia uudistuksia vastuul-
lisemman peliympäristön raken-
tamiseksi – tunnistautunutta  
pelaamista lähes 75 %.”

Koronapandemian aiheuttama poikkeustila on jat-
kunut eri puolilla maailmaa jo yli vuoden ja sillä 
on ollut suuria vaikutuksia myös Veikkauksen toi-
mintaan. Pandemiasta huolimatta pystyimme alku-
vuoden aikana ottamaan merkittäviä konkreettisia 
askeleita vastuullisemman peliympäristön raken-
tamisessa.

Tammikuun 12. päivä tapahtui yksi merkittävim-
mistä uudistuksista suomalaisen rahapelaamisen 
lähihistoriassa, kun asiamiesverkoston peliauto-
maateillamme otettiin käyttöön pakollinen tunnis-
tautuminen. Heinäkuun alusta lähtien myös kaikki 
Veikkauksen omien pelipaikkojen automaatit ovat 
edellyttäneet tunnistautumista, minkä jälkeen au-
tomaatteja ei ole enää voinut pelata anonyyminä. 
Pelaajat, jotka kokevat peliautomaattipelaamisen 
itselleen ongelmalliseksi, voivat nyt estää itseltään 
kaiken pelaamisen Veikkauksen peliautomaateilla. 
Syksyllä pelaamisen hallinnan välineiden kokonai-
suus laajenee entisestään, kun fyysisiin peliau-
tomaatteihin sekä pöytäpeleihin (pl. pokeri) tulee 
käyttöön samat vuorokausi- ja kuukausikohtaiset 
tappiorajat kuin Veikkauksen nopearytmisissä net-
tipeleissä on jo nyt olemassa.

Koronapandemiasta johtuen peliautomaatit olivat 
alkuvuoden aikana enimmäkseen kiinni, joten vielä 
ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten peliautomaattien 
pakollinen tunnistautuminen on vaikuttanut pelaa-
jien pelikäyttäytymiseen tai pelihaittojen määrään. 

Kesäkuun loppuun mennessä noin 9100 asiakasta 
oli hyödyntänyt peliestoa eli estänyt itseltään pe-
laamisen automaateilla.

Pakollinen tunnistautuminen otettiin kesäkuussa 
käyttöön myös Pitkävedon kuponkipelaamisessa. 
Lisäksi Veikkauksen tavoitteena on olla vastuul-
lisen pelaamisen edelläkävijä eurooppalaisessa 
kasinomaailmassa. Casino Helsingissä otettiin 
heinäkuussa käyttöön pakollinen tunnistautumi-
nen kaikessa pelaamisessa ja sama tunnistautu-
miskäytäntö otetaan käyttöön myös joulukuussa 
avautuvassa Suomen toisessa kasinossa, Casino 
Tampereessa. 

Matkamme kohti kaiken Veikkaus-pelaamisen kat-
tavaa täystunnistautumista ja sitä myötä turvalli-
sempaa peliympäristöä on hyvässä vauhdissa. 
Tällä hetkellä lähes 75 prosenttia pelaamisesta on 
tunnistautunutta, ja anonyymia pelaamista on lähin-
nä vain vähemmän ongelmia aiheuttavissa kupon-
kipeleissä kuten Lotossa. Seuraavaksi pakollisen 
tunnistautumisen piiriin tulevat kuponkipelit vuonna 
2022, ja tavoitteenamme on, että vuoden 2023 lop-
puun mennessä kaikki pelimme edellyttävät tunnis-
tautumista. Täystunnistautumisesta on merkittävää 
hyötyä paitsi pelihaittojen ehkäisyssä myös ikäraja- 
valvonnassa, rikollisuuden torjunnassa ja entistä 
vastuullisemman liiketoiminnan kehittämisessä. 
Tavoitteenamme on luoda vastuullisuudesta tulevai-
suuden menestystekijämme ja kehittyä vastuulli-

suuden huippu- 
osaajaksi raha-
pelialalla.

Toteutettujen vas- 
tuullisuustoimen-
piteiden lisäksi ko-
ronapandemialla on 
ollut merkittävä vaiku-
tus Veikkauksen liiketoi-
mintaan alkuvuonna. Asia-
miesverkoston peliautomaatit 
sekä Veikkauksen omat pelipaikat 
olivat useiden kuukausien ajan kiinni eri 
puolilla Suomea heikentyneen koronaepidemiati-
lanteen vuoksi. Koronapandemian negatiivisen vai-
kutuksen Veikkauksen pelikatteeseen arvioidaan 
alkuvuonna olleen n. 150 milj. euroa. Suljettuina 
olleita pelipaikkoja ja automaatteja voitiin avata 
jälleen loppukeväästä, ja noin 600 lomautettuna 
ollutta veikkauslaista pääsi palaamaan takaisin 
työpaikoilleen.

Kiitän kaikkia veikkauslaisia, asiakkaita ja yhteis-
työkumppaneita hyvästä yhteistyöstä näinä haas-
tavina aikoina.

Olli Sarekoski  
toimitusjohtaja  
Veikkaus Oy

Toimitusjohtajalta 
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Veikkauksen tammi-kesäkuu 2021
• Tulos oli 330,2 milj. euroa (-0,8 % verrattuna tammi-kesä-

kuuhun 2020) ja arpajaisvero 28,8 milj. euroa (-60,5 %). 
Arpajaisveroprosentti laski 1.1.2021 vuoden määräajaksi  
12 %:sta 5,5 %:iin.

• Pelikate oli 527,1 milj. euroa (-13,2 %). Koronapandemiasta 
johtuvilla rajoituksilla ja erityisjärjestelyillä oli suuri vaikutus 
liiketoimintaan.

• 45 % pelikatteesta tuli fyysisistä myyntipaikoista ja 55 % 
digitaalisesta kanavasta (+10,6 prosenttiyksikköä). Digitaa-
lisen kanavan osuuden kasvu johtui erityisesti suljetuista 
peliautomaateista aiheutuneesta myyntipaikkapelaamisen 
osuuden laskusta.

• Tunnistautuvan pelaamisen aste kaikesta pelaamisesta oli 
tammi-kesäkuussa 73,7 % (+12,2 prosenttiyksikköä).
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Koronapandemialla merkittävä vaikutus  
liiketoimintaan
Veikkauksen tammi-kesäkuun tilikauden pelitoiminnan tuotto 
eli pelikate oli 527,1 miljoonaa euroa (-13,2 %). Pelikatteen las-
kuun vaikutti erityisesti koronapandemia, jonka vuoksi suurin 
osa Veikkauksen peliautomaateista ja omista pelipaikoista oli 
katsauskaudella kiinni noin neljän kuukauden ajan. Veikkauk-
sen arvion mukaan koronaviruksen vaikutus yhtiön pelikattee-
seen alkuvuonna oli noin -150 milj. euroa. Pelaamisen koko-
naisvolyymi oli tammi-kesäkuussa noin 3,2 miljardia euroa.

Yhtiön tammi-kesäkuun tulos, 330,2 milj. euroa, pysyi edel-
lisvuoden tammi-kesäkuun tasolla (-0,8 %). Tulos tilitetään 
kokonaisuudessaan edunsaajaministeriöille, jotka jakavat va-

rat laissa määritellyille edunsaajaryhmille. Taide, liikunta, 
tiede ja nuorisotyö saavat varoista 53 %, sosiaali- ja 

terveysjärjestöt 43 % ja hevosurheilu ja -kasvatus 
4 %.

Suomen rahapelien kokonaismarkkina oli 
tammi-kesäkuussa pelikatteella mitattu-

na arviolta noin 720 miljoonaa euroa. 
Luvussa yhdistyvät Veikkauksen peli-
kate ja H2 Gambling Capitalin arvio 
suomalaisten muualle tapahtunees-
ta digitaalisesta rahapelaamisesta. 
Vuoden 2020 tammi-kesäkuuhun 
verrattuna kokonaismarkkina las-
ki noin 8 %. Veikkauksen osuus 
kokonaismarkkinasta oli noin 73 
% (-5 prosenttiyksikköä). 

Rahapelaaminen siirtyy voimakkaasti digitaaliseen kanavaan, 
jossa Veikkaus kilpailee ulkomaisten peliyhtiöiden kanssa. 
Suomen digitaalinen rahapelimarkkina oli katsauskaudella 
noin 480 miljoonaa euroa, josta muualle kuin Veikkauksen 
palveluun pelattiin H2 Gambling Capitalin estimaatin mukaan 
noin 190 miljoonaa euroa. Muualle kuin Veikkauksen palve-
luihin kohdistunut nettipelaaminen kasvoi tammi-kesäkuussa 
reilulla 10 %:lla. Veikkauksen osuus koko digitaalisesta raha-
pelimarkkinasta oli tammi-kesäkuussa noin 60 % (-1 prosent-
tiyksikköä).

Veikkauksen pelit on jaoteltu seuraaviin peliryhmiin: Arvon-
tapelit, Kasinopelit ja Vedonlyönti. Arvontapelien osuus Veik-
kauksen pelitoiminnan tuotosta oli tammi-kesäkuussa 60 %, 
Kasinopelien 25,5 % ja Vedonlyönnin 14,5 %. 
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Peliautomaatit
Omat pelipaikat
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Milj. euroa

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

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

Raaputusarvat

KASINOPELIT
Peliautomaatit 
Kumppaniverkoston peliautomaatit,  
Veikkauksen omien pelipaikkojen  
peliautomaatit

Muut kasinopelit 
Digitaaliset automaatti- ja pöytäpelit, 
Veikkauksen omien pelipaikkojen 
pöytäpelit

VEDONLYÖNTI
Vedonlyöntipelit 
Pitkäveto, Live-veto, Moniveto,  
Tulosveto, Voittajavedot ja Vakio

Toto-pelit 
mm. Toto75, Toto64, Toto65, Toto4,  
Kaksari, Troikka

MYYNTIKANAVAT
• veikkaus.fi
• Feel Vegas
• Pelaamot
• Casino Helsinki
• Asiamiesverkoston myyntipaikat



Arvontapelien pelikate oli tammi-kesäkuussa 316,6 miljoonaa 
euroa (-4,3 %). 

Veikkauksen suosituimman pelin Loton pelikate (87,1 milj. eu-
roa) nousi tammi-kesäkuussa 1,0 % edellisvuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna. Nousu johtui erityisesti viime vuoden 
vastaavaa ajankohtaa korkeammista tarjolla olleista poteista. 
Huhtikuussa Lotosta voitettiin uusi ennätysvoitto, 15,7 miljoo-
naa euroa. 

Eurojackpotin pelikate (64,7 milj. euroa) laski edellisvuodes-
ta 11,3 %. Pelikatteen lasku johtui edellisvuotta pienemmistä 
tarjolla olleista poteista. Kun viime vuoden tammi-kesäkuussa 
90 miljoonan euron maksimipotti oli tarjolla Eurojackpotissa 
peräti kuudella kierroksella, tänä vuonna maksimipotti oli tam-
mi-kesäkuussa tarjolla vain kahdella kierroksella. 

Kasinopelien pelikate oli tammi-kesäkuussa 134,2 milj. euroa 
(-38,5 %). 

Koronapandemiaan liittyvien toimenpiteiden vuoksi peliau-
tomaatit olivat katsauskaudella alueen epidemiatilanteesta 
riippuen joko kokonaan tai osittain kiinni yhteensä noin nel-
jän kuukauden ajan. Pelaamisen rajoittaminen vaikutti peli-
automaattien pelikatteeseen sekä kumppaniverkostossa että 
Veikkauksen omissa pelisaleissa. Peliautomaattien tuottama 
pelikate oli katsauskaudella 45,4 milj. euroa, (-67,1 %). Kump-
paniverkoston peliautomaatit tuottivat katsauskaudella 31,6 
miljoonaa euroa (-71,5 %) ja omien pelipaikkojen automaatit 
13,8 miljoonaa euroa (-49,0 %).  

Toukokuun alussa pandemian hellittäessä päästiin avaamaan 
noin 65 % automaateista. Kesäkuussa noin 80 % automaateis-
ta oli auki. Avattujen peliautomaattien ja pöytäpelien pelaaji-
en suojaetäisyyksiä varmistettiin edelleen mm. suojapleksien 
ja asiakasmäärärajoitusten avulla. Automaattien avauduttua 
kumppaniverkoston peliautomaateissa julkaistiin kesäkuussa 
Portal Heroes -peli. Myös jonkin aikaa poissa valikoimista ollut 
suosittu Superruletti julkaistiin uudestaan kesäkuussa.

Digitaalisten kasinopelien keskimääräinen viikkopelaajamäärä 
kasvoi katsauskaudella 11,6 % verrattuna edellisvuoteen. Digi-
taalisten kasinopelien pelikate (86,8 milj. euroa) kasvoi viime 
vuoteen verrattuna 14,0 %, mikä johtuu sekä kivijalan auto-
maattien kiinniolosta että onnistuneista pelijulkaisuista.

Digitaalisia automaattipelejä julkaistiin alkuvuoden aikana lä-
hes 80 kappaletta. Niistä suosituimpia ovat olleet Veikkauksen 
oman pelistudion pelit Pikapokeri 2, Fruttis 2 ja Hippu. Veikka-
us solmi katsauskaudella sopimuksen myös uuden nettipeli-
toimittajan, Relax Gamingin kanssa.

Vedonlyönnin pelikate oli tammi-kesäkuussa 76,3 milj. euroa 
(+31,4 %). 

Peliryhmään kuuluvien vedonlyöntipelien pelikate oli 45,7 milj. 
euroa (+57,1 %). Urheilutarjoama elpyi katsauskaudella lähes 
korona-aikaa edeltävälle tasolle, mistä syystä Vedonlyönnin 
pelikate palasi takaisin samalle tasolle kuin vuonna 2019. Tou-
ko-kesäkuussa pelatut jääkiekon MM-kilpailut ja kesäkuussa 
alkaneet jalkapallon EM-kilpailut vauhdittavat kehitystä ja nos-
tivat pelikatetta viime vuoteen verrattuna noin 8 miljoonalla 
eurolla. Jalkapallon EM-kilpailut olivat katsauskauden lopussa 
saavuttamassa pelikatteellisesti ja asiakasmäärällisesti edel-
listen vuonna 2016 järjestettyjen EM-kilpailujen tason.

Toto-pelien pelikate (30,6 milj. euroa) jatkoi edelleen kasvuaan 
(+5,6 %) urheilutarjoaman palautumisesta huolimatta, sillä osa 
aktiivisista urheiluvedonlyöjistä on laajentanut korona-aikana 
pelaamistaan Toto-peleihin. Myös Ruotsin ravien lähtökoh-
taisten pelien pelaamismahdollisuus on lisännyt Toto-pelien 
suosiota. Toto-pelien tammi-kesäkuun pelikatteesta 54 % tuli 
Suomen ja 40 % Ruotsin raveista.

Digitaalisen pelaamisen suhteellinen osuus Vedonlyönnissä 
kasvoi hieman. Tammi-kesäkuun pelikatteesta 75,4 % (+0,3 
prosenttiyksikköä) pelattiin veikkaus.fi:ssä. Kesäkuussa voi-
maan tulleen kiinteäkertoimisen vedonlyönnin pakollisen tun-
nistautumisen myyntipaikoissa arvioidaan nostavan digipelaa-
misen osuutta edelleen.
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Peliautomaatit ja omat pelipaikat suljettuina 
useita kuukausia
Tammi-kesäkuussa Veikkauksen pelikatteesta 45 % tuli fyysi-
sistä myyntipaikoista ja 55 % digitaalisesta kanavasta (+11,1 
prosenttiyksikköä). Digitaalisen kanavan osuuden kasvu johtui 
erityisesti kiinni olleista peliautomaateista johtuneesta myyn-
tipaikkapelaamisen osuuden laskusta.

Veikkauksen verkkopalveluun kirjautui alkuvuoden aikana 
keskimäärin 787 379 asiakasta viikossa, ja koko alkuvuoden 
aikana palveluun kirjautui yhteensä 1 461 583 asiakasta. Mo-
biiliasioinnin suosio jatkoi kasvuaan ja katsauskauden lopus-
sa 83,4 % verkkopalveluun kirjautuneista asiakkaista käytti 
asiointiin mobiililaitetta. 

Alkuvuoden aikana verkkopalvelun ja sovelluksen asiakas-
kokemusta kehitettiin useilla eri uudistuksilla. Onnenpelien 
sivustokokonaisuus uusittiin kokonaan, nettiarpasivusto uu-
distettiin, vedonlyönnin kokonaisuuden kehittämistä jatkettiin, 
Toto-sivujen uudistus käynnistyi sekä veikkaus.fi:n etusivu ja 
navigaatio uudistuivat. Myös verkkopalvelun ja sovelluksen 
käytettävyyttä ja ilmettä kehitettiin.

Veikkaus-sovellus ja Pokeri-sovellus palasivat maaliskuussa 
Google Play -kauppaan ladattaviksi. Veikkaus-sovelluksessa 
uudistettiin nettikasino sekä tehtiin lukuisia parannuksia saa-
vutettavuuteen. 

Asiamiesverkoston peliautomaatit ja Veikkauksen omat peli-
paikat olivat tammikuusta toukokuun alkuun asti avoinna ai-
noastaan koronaepidemian perustasolla olevilla alueilla. Pe-
lattavissa olevien automaattien välillä oli lisäksi kahden metrin 
turvavälit. Koronaepidemian vaikeimpina viikkoina tammi-maa-
liskuussa asiamiesverkoston noin 10 000 peliautomaatista oli 
pelattavissa vain noin 20 prosenttia. Yhteiskunnan rajoitusten 
purkamisen myötä asiamiesverkoston peliautomaatteja ja 
omia pelipaikkoja voitiin avata valtakunnallisesti vaiheittain 
huhti-toukokuun vaihteessa. 

Casino Helsinki oli koronapandemian vuoksi suljettuna tou-
kokuun alkuun saakka, ja touko- ja kesäkuussa kasinon au-
kioloajat painottuivat poikkeuksellisesti päiväsaikaan. Myös 
asiakasmääriä ja pelitarjontaa rajoitettiin, eikä tapahtumia 
järjestetty. Alkuvuonna Casino Helsingissä valmistauduttiin 
heinäkuussa kasinolla voimaan tulleeseen pakolliseen tunnis-
tautumiseen ja rakennettiin siihen liittyviä teknisiä kyvykkyyk-
siä. Pakollinen tunnistautuminen on alusta asti käytössä myös 
joulukuussa avautuvalla Casino Tampereella.

Veikkaus jatkoi talven ja kevään aikana asiamiesverkoston-
sa modernisointia, jonka avulla pyritään mahdollistamaan 
entistä paremmat palvelut sekä pelejä myyville kumppaneille 
että asiakkaille. Veikkaus uudisti aiemmin asiamiesverkos-
tonsa myyntipaikkojen tietoliikenneyhteydet, ja seuraavaksi 
vuorossa on myyntipäätteiden uudistaminen. Uuden myynti-
päätteen ensimmäiset tekniset pilotit päästiin käynnistämään 
kesäkuussa 2021, ja myyntipääte on tarkoitus ottaa käyttöön 
vuoden 2022 loppuun mennessä. Päätteellä myydään tulevai-
suudessa kaikkia Veikkauksen kuponkipelejä ja arpoja. Uusi 
myyntipääte mahdollistaa sen, että Veikkaus pystyy tulevai-
suudessa edellyttämään tunnistautumista kaikissa peleissä. 
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Asiamiesverkoston peliautomaatteja pelasi katsauskaudella 
lähes 280 000 asiakasta.

Peliautomaattien lisäksi tunnistautumisvelvoite laajeni kesä-
kuussa fyysisten myyntipaikkojen kiinteäkertoimiseen vedon-
lyöntiin, johon otettiin samalla käyttöön 1 500 euron päiväkoh-
tainen ostoraja. 

Pakollinen tunnistautuminen laajeni katsauskauden jälkeen 
heinäkuun alussa koskemaan myös Veikkauksen pelisalien 
automaatteja. Myös Casino Helsingin pelit vaativat jatkossa 
tunnistautumisen kasinokortilla. Veikkauksen pelisalien pöy-
täpeleissä pakollinen tunnistautuminen otetaan käyttöön syk-
syllä 2021. 

Syyskuussa jo aiemmin digitaalisessa kanavassa käytössä 
olleet nopearytmisten pelien pakolliset vuorokausi- ja kuukau-
sikohtaiset tappiorajat laajenevat myös fyysisten myyntipaik-
kojen nopearytmisiin peleihin (peliautomaatit ja pöytäpelit pl. 
kasinon pelit sekä pokeri). Asiakas pelaa siis jatkossa kaikkia 
nopearytmisiä pelejä samojen itse asettamiensa tappiorajojen 

sisällä. Vuorokausikohtainen maksimitappioraja on 500 euroa 
ja kuukausikohtainen maksimitappioraja 2000 euroa. Nopea-
rytmisten pelien vuorokausikohtainen maksimitappioraja alen-
nettiin sisäministeriön asetuksella 1000 eurosta 500 euroon 
1.5.2020. Koronaepidemian vuoksi väliaikaisesti madallettu 
vuorokausikohtainen tappioraja muutettiin pysyväksi sisämi-
nisteriön asetuksella 1.7.2021 alkaen.

Veikkauksen tavoitteena on, että vuoden 2023 loppuun men-
nessä kaikki Veikkaus-pelaaminen edellyttää asiakkaalta tun-
nistautumista. Teknisten kyvykkyyksien rakentaminen kohti 
täystunnistautumista on parhaillaan käynnissä. Tavoitteen to-
teuduttua tehokkaat ja kattavat pelaamisen hallinnan välineet 
ovat käytössä kaikessa pelaamisessa.

Tunnistautuvan pelaamisen aste kaikesta pelaamisesta oli 
tammi-kesäkuussa 73,7 %. Nousua viime vuoden vastaavaan 
ajanjaksoon oli 12,2 prosenttiyksikköä. Nousu johtuu erityises-
ti asiamiesverkoston peliautomaatteihin tulleesta pakollisesta 
tunnistautumisesta.

Asiamiesverkoston peliautomaateilla siirryt-
tiin tunnistautuneeseen pelaamiseen
Tammikuussa otettiin merkittävä askel vastuullisemman peli-
ympäristön rakentamisessa, kun asiamiesverkoston peliauto-
maateilla otettiin käyttöön pakollinen tunnistautuminen. Tämän 
jälkeen anonyymi pelaaminen mm. kauppojen, kioskien ja lii-
kenneasemien peliautomaateilla ei ole ollut enää mahdollista. 
Pakollisen tunnistautumisen yhteydessä asiamiesverkoston 
automaateilla otettiin käyttöön Estä pelaaminen -painike ja 
aikamuistuttaja, ja lisäksi asiakkaille tuli mahdolliseksi aset-
taa itselleen pelinesto määräajaksi tai toistaiseksi. Noin 9100 
asiakasta oli katsauskauden lopussa asettanut itselleen peli-
eston peliautomaateille. Nettipelaamisen oli estänyt itseltään 
noin 25 500 asiakasta. 

Suuri osa peliautomaateista oli alkuvuonna koronapandemian 
vuoksi pitkiä jaksoja pois käytöstä. Poikkeustilanteen vuoksi 
vielä ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten pakollinen tunnistautumi-
nen on vaikuttanut pelaamiseen ja pelikäyttäytymiseen. Alus-
tavien tulosten mukaan automaattipelaamisen pelikate näyttää 
laskeneen auki olleiden automaattien osalta noin viidennek-
sellä, kun verrataan edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. 
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Ikärajavalvontaa tehostettiin alkuvuonna 
Toimiva ikärajavalvonta on keskeinen osa Veikkauksen vas-
tuullisemman peliympäristön rakentamista. Veikkauksen 
pelimyynnissä on käytössä 30 vuoden viiteikäraja. Kaikkien 
nuorelta näyttävien henkilöiden tulee todentaa ikänsä Veikka-
uksen pelejä pelatakseen. Viiteikärajan toteutumista seura-
taan koeostoin niin asiamiesverkoston myyntipaikoissa kuin 
Veikkauksen omissa pelipaikoissa. Havaittuihin valvonnan lai-
minlyönteihin puututaan välittömästi. 

Omissa pelipaikoissa otettiin huhtikuussa käyttöön tehostettu 
ikärajavalvonta. Ensimmäisten kokemusten mukaan tehostet-
tu valvonta on lähtenyt käyntiin hyvin ja asiakkaat ovat suh-
tautuneet tiukentuneeseen valvontaan myönteisesti. Ikäraja-
valvonnan toimivuutta mitataan koeostoilla, ja viimeisimpien 
tulosten mukaan Veikkauksen omissa pelipaikoissa koeostajat 
on saatu kiinni 96 prosentin tehokkuudella. Koeostoja tekevät 
henkilöt ovat täysi-ikäisiä nuoria aikuisia, joilta Veikkauksen 
ohjeistusten mukaan tulee tarkastaa ikä. 

Asiamiesmyynnin ikärajavalvonnassa Veikkauksella on ollut 
enemmän haasteita. Jatkossa yksi valvonnan tehokkuuden ta-
kaavista toimista on pakollinen tunnistautuminen. 

Brändimielikuva ja asiakastyytyväisyys  
kehittyivät positiivisesti 
Vuoden alussa käynnistettiin strategisen vastuullisuusviestin-
nän hankeohjelma. Hankeohjelman tavoitteena on varmistaa, 
että ne isot askeleet, jotka Veikkaus on ottanut vastuullisem-
man ja turvallisemman peliympäristön rakentamiseksi, tulevat 
laajasti asiakkaiden ja suomalaisten tietoon. Jo viime vuoden 
puolella uusittua brändin lupausta “Pidetään pelaaminen ilon 
puolella” tehtiin alkuvuoden aikana tutuksi useassa markki-
nointikampanjassa. Kampanjoiden teemana on ollut mm. pe-
liautomaateilla voimaan tullut pakollinen tunnistautuminen ja 
pelaamisen hallinnan välineet. 

Toukokuussa 2021 toteutetussa bränditutkimuksessa (Frankly 
Partners, N=1015) brändin avainmittarit olivat kehittyneet posi-
tiiviseen suuntaan. Brändin mielikuva oli hyvä tai erittäin hyvä 
70 %:lla, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 62 %. Niin ikään 
vastuullisuusmielikuva oli parantunut. 75 % suomalaisista piti 
Veikkausta melko tai erittäin vastuullisena, kun vuotta aiem-
min vastaava luku oli 64 %. 

Katsauskaudella Veikkauksessa otettiin käyttöön myös laa-
ja-alaiset CSAT-mittaukset asiakaskokemuksen kehittymisen 
seurantaa varten. CSAT-mittauksessa kartoitetaan niiden asi-
akkaiden osuutta, jotka ovat tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 
saamaansa palveluun. Asiakastyytyväisyyttä yleisellä tasolla 
mittaavan CSAT-indeksin kehitys oli katsauskaudella nousu-
johteista ja kesäkuun lopussa se oli 84 %. 

Veikkauksella oli kesäkuun lopussa 2 212 000 rekisteröity-
nyttä asiakasta. Rekisteröityneiden asiakkaiden määrä kasvoi 
tammi-kesäkuussa noin 60 000 asiakkaalla (+ 2,8 %).

Peliongelmien määrä aiemmalla tasolla 
Veikkaus seuraa peliongelmien määrän kehitystä Taloustut-
kimuksen Telebus-kyselyssä kysyttävällä pulssikysymyksellä 
“Minulla on ollut viimeisen vuoden aikana vaikeuksia hallita 
rahapelaamistani”. Lokakuun 2020 ja huhtikuun 2021 välisenä 
aikana väitteen kanssa täysin tai jossain määrin samaa mieltä 
oli 2,2 % vastaajista (edellinen lukema oli 2,1 %). Vuoden 2019 
kyselyjen tulosten keskiarvo oli 2,9 %. Pulssikysymys esite-
tään vuosittain noin 8 000 henkilölle. Kyselyn virhemarginaali 
on +/-0,9 prosenttiyksikköä.

Veikkaus seuraa peliongelmien määrän kehi-
tystä myös laajalla 5 000 vastaajan väestöta-
son kyselyllä, jossa käytetään kansainvälistä 
peliongelmia kartoittavaa SOGS-R-kysymys-
patteristoa. Koronasta johtuvan poikkeustilan 
vuoksi vuonna 2021 teetetään vain yksi kyse-
lykierros, joka ajoittuu loppuvuoteen. 



Ympäristövastuutyö edistyi päästölaskennalla 
Yhtiön toiminnasta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt laskettiin 
GHG-protokollan mukaisesti kesäkuussa. Vaikutusten arvioin-
nin pohjalta ilmastotyölle asetetaan päästötavoite ja aikataulu 
hiilineutraalien toimintojen saavuttamiseksi. 

Yhtiön nykyinen ympäristöohjelma ”Ilmastoystävällinen Veik-
kaus 2019–2025” on hyväksytty Veikkauksen hallituksessa 
kesäkuussa 2019.

Valmistautumista kansainväliseen yritysten 
väliseen liiketoimintaan 
Veikkauksen strategisen suunnitelman yhtenä tavoitteena 
on käynnistää kansainvälinen yritysten välinen liiketoiminta, 
mikä edellyttää muutoksia voimassa olevaan arpajaislakiin. 
Lakihanke on etenemässä kohti eduskuntakäsittelyä syksyllä 
2021 ja yhtiön odotuksena on, että uuden lain myötä yritysten 
välinen liiketoiminta voidaan käynnistää. 

Yritysten väliseen liiketoimintaan liittyvät valmistelut etenivät 
katsauskaudella valtioneuvoston kanslian myöntämillä luvilla. 

Valmistelutyö on kohdentunut erityisesti yritys- ja lii-
ketoiminnan suunnitteluun tarkemmalla tasolla 

sekä ensimmäisten tarjottavien pelipalvelui-
den kyvykkyyksien ja valmiuksien kehittä-

miseen. 

Myös osakkuusyhtiö LEIA:n osalta 
käynnissä oleva tekninen integraa-
tiotyö on edennyt suunnitelmien mu-
kaan, minkä myötä Veikkaukselle on 
jo syntynyt hyvää tietoa ja kokemusta 

tulevaa uutta yritysten välistä liiketoi-
mintaa varten.

Kohti tulevaisuuden työkäytänteitä 
Yhtiön palveluksessa oli tammi–kesäkuussa keskimäärin  
1 540 henkilöä (vuonna 2020 vastaavalla ajanjaksolla 1 596). 
Vakituista henkilöstöä oli 1 505 (1 556) ja määräaikaista 35 
(40). Kokoaikaisena työskenteli 1 118 (1 145) ja osa-aikaisena 
422 (451).

Koronapoikkeustilanteen vuoksi suljettuna olleita pelipaikko-
ja ja automaatteja päästiin jälleen avaamaan loppukeväästä 
ja noin 600 lomautettuna ollutta veikkauslaista pääsi palaa-
maan takaisin työpaikoilleen. Kevään kuluessa jatkettiin myös 
organisaation madaltamiseen ja ketteröittämiseen tähtääviä 
toimenpiteitä viidessä toiminnossa. Muutosten piirissä oli yh-
teensä 370 veikkauslaista. 

Toimistotyötä tekevien veikkauslaisten pääasiallisena työs-
kentelymuotona jatkui koronapoikkeustilasta johtuen edelleen 
etätyö. Henkilöstölle suunnattujen kyselyjen perusteella etä-
työn odotetaan säilyttävän roolinsa yhtenä suosittuna työs-
kentelymuotona lähityöskentelyn rinnalla tulevaisuudessakin. 
Tulevaisuuden työskentelykäytänteisiin vaikuttavia kokemuk-
sia ja odotuksia työstettiin aihepiiriin keskittyvässä Työ 2.0 
-projektissa.  Osana projektia käynnistettiin pääkonttorin toi-
mitilojen muokkaus kohti monitoimitilaratkaisuja ja uudistettiin 
etätyöskentelyohjeet tukemaan paremmin korona-ajan jälkeis-
tä hybridityöskentelyä. 

Vuoden 2021 alussa otettiin myös käyttöön edellisen vuoden 
aikana neuvoteltu työntekijöiden uusi palkkausjärjestelmä, 
jonka myötä työntekijöiden palkan määräytyminen linkitettiin 
kokonaan uudella tavalla henkilökohtaisen osaamisen kehit-
tymiseen. 

Veikkaus osallistui toukokuussa julkaistuun Vastuullinen työn-
antaja -tutkimukseen sijoittuen kolmannelle sijalle +1000 -or-
ganisaatioiden sarjassa. Veikkauksen erityisinä vahvuuksina 
nousivat tutkimuksessa esiin esihenkilötyöhön panostaminen, 
työhyvinvointi, työn ja muun elämän tasapaino sekä hyvä työn-
hakijakokemus. 

Veikkauksen toimintaympäristö ja liiketoiminnan volyymi ovat 
muuttuneet merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Menes-
tyäkseen tulevaisuudessa Veikkaus pyrkii muokkaamaan ja 
tehostamaan toimintaansa vastaamaan toimintaympäristön 
muutoksia. Toiminnan tehostamisella voi olla vaikutuksia myös 
henkilöstöön. TY
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Yhtiön hallitukseen jäsenmuutoksia 
Veikkauksen hallitukseen nimitettiin 18.3.2021 pidetyssä yhtiö-
kokouksessa uudeksi jäseneksi ja samalla hallituksen varapu-
heenjohtajaksi Leena Vainiomäki.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Olli-Pekka Kallasvuo ja jä-
seninä Christian Cedercreutz, Pekka Hurtola, Anne Larilahti, 
Juha A. Pantzar ja Hanna Maria Sievinen.

Kustannuskehitys, tase ja maksuvalmius 
Yhtiön tase ja maksuvalmius ovat hyvällä tasolla. Yhtiön ta-
seen loppusumma oli kesäkuun lopussa 643,1 milj. eur (kesä-
kuussa 2020 643,5 milj. eur). Vuoden 2021 tuloksen ennakko-
na edunsaajaministeriöille on tilitetty alkuvuoden aikana 271,0 
milj. eur.  

Arpajaisveroprosentti laski 1.1.2021 vuoden määräajaksi 12 
%:sta 5,5 %:iin. Tästä johtuen Veikkaus Oy:n valtiolle tilittämä 
arpajaisvero, 28,8 milj. eur, poikkeaa edellisen vuoden sum-
masta (72,8 milj. eur) peräti -60,5 %. 

Yhtiön kustannukset laskivat tammi-kesäkuussa verrattuna 
vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon. Suurin vaikutus koko-
naiskulujen laskuun oli myyntipalkkioilla, joihin vaikutti sekä 
poikkeustilanteesta johtunut automaattien sulku, mutta myös 
automaattien edellisvuotta pienempi määrä. Liiketoiminnan 
volyymin pienentyessä myös muut toiminnan kulut laskivat 
edellisvuodesta. Poistot ja arvonalentumiset jäivät vertailu-
ajanjaksosta rahapeliyhtiöiden yhdistymisestä aiheutuneiden 
investointien kuluvaikutuksen sekä kertaluonteisten erien vä-
hentyessä. Henkilöstökulut vähenivät pienemmän henkilöstö-
määrän sekä edellistä kevättä pidempien poikkeustilanteesta 
johtuneiden lomautusten vuoksi. 

Lyhyen aikajänteen riskit ja tulevaisuuden 
näkymät
Koronapandemia vaikeuttaa tulevaisuuden näkymien arvi-
ointia. Tulevalla arpajaislain uudistuksella on keskeinen roo-
li siinä, miten pelaaminen jatkossa kanavoituu Veikkauksen 
tarjontaan erityisesti kasvavassa ja myös vahvasti kilpaillussa 
digitaalisessa rahapelimarkkinassa.  

Veikkauksen strategisen suunnitelman yhtenä tavoitteena on 
käynnistää kansainvälinen yritysten välinen liiketoiminta, mikä 
edellyttää muutoksia voimassa olevaan arpajaislakiin. Kan-
sainvälisen liiketoiminnan käynnistymisen peruuntumisella tai 
lykkääntymisellä olisi merkittävä vaikutus yhtiön tulevaisuu-
den näkymiin.

Suomen valtion hallitus on päättänyt vuoden 2021 puolivälirii-
hessä kompensoida vuosien 2022 ja 2023 osalta rahapelitoi-
minnan tuottojen laskua pienentämällä arpajaisveroa vuosita-
solla noin 80 milj. eur.

Korona-ajalla sekä päätetyillä vastuullisuustoimenpiteillä on 
merkittävä vaikutus Veikkauksen tulokseen, minkä vuoksi yh-
tiö ei näe mahdollisena saavuttaa valtion vuoden 2021 talous-
arvioon kirjattua tuottoarviota 778 milj. euroa.

Yhtiön valvonta ja riskienhallinta on kuvattu Corporate Gover-
nance 2020 -katsauksessa.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Veikkaus käynnisti maanantaina 16.8. yhteistoimintaneuvotte-
lut, joiden piirissä on noin 830 veikkauslaista. Arvion mukaan 
suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa henkilöstövähennyksiin 
enimmillään noin 200 työntekijän osalta. Lisäksi enimmillään 
noin 330 työntekijän työsuhteen ehdot voivat olennaisesti 
muuttua.
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Milj. euroa 1-6/2021 1-6/2020 Muutos % 1-12 / 2020

PELIKATE 527,1 607,2 -13,2 % 1 260,3

Liiketoiminnan muut tuotot 1,1 1,3 -14,2 % 3,5

Arpajaisvero 28,8 72,8 -60,5 % 151,3

Materiaalit ja palvelut
Viranomaiskulut 3,0 4,1 -25,5 % 13,4
Myyntipalkkiot ja sijoituspaikkamaksut 39,0 55,9 -30,3 % 110,3
Materiaalit ja tarvikkeet 1,7 3,2 -47,5 % 9,6
Kupongit ja arvat 2,0 2,1 -3,5 % 4,8
Arvontakulut 4,4 4,9 -10,4 % 10,4
Pelikohdeyhteistyö 4,7 6,4 -27,4 % 12,7
Tuotemainonta 2,6 3,7 -30,1 % 7,6

57,3 80,2 -28,6 % 168,8

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Palkat ja palkkiot 33,4 36,1 -7,5 % 73,4
Eläkekulut 5,9 6,3 -6,4 % 11,7
Muut henkilösivukulut 1,8 1,1 65,7 % 1,9

41,2 43,5 -5,4 % 87,0

Liiketoiminnan muut kulut
Palvelujen ostot  29,6 29,9 -1,1 % 67,0
Poistot ja arvonalentumiset 18,5 25,1 -26,6 % 66,6
Liiketoiminnan muut kulut 22,7 24,2 -5,9 % 42,5

LIIKEVOITTO 330,2 332,6 -0,7 % 680,7

Rahoituserät
Rahoitustuotot 0,1 0,1 -7,4 % 0,2
Rahoituskulut 0,1 0,0 75,2 % 0,7

0,0 0,1 -51,1 % -0,5

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

TILIKAUDEN VOITTO 330,2 332,7 -0,8 % 680,2

Tulos / osake *
Osakkeiden lukumäärä 6 000 6 000 6 000
Tulos per osake 55 034,35 55 452,75 113 362,80 
*Tulos per osake on laskettu tilikauden voitto jaettuna osakkeiden määrällä.

LAAJA TULOSLASKELMA TASE

Milj. euroa 6/30/2021 6/30/2020 12/31/2020

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet 117,8 136,3 121,2
Aineettomat hyödykkeet 19,1 21,1 19,8
Käyttöoikeusomaisuuserät 30,6 25,6 30,6
Pitkäaikaiset sijoitukset 1,0 1,2 1,0
Pitkäaikaiset saamiset ja ennakkomaksut 13,6 14,3 13,6

182,2 198,6 186,2
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 4,0 4,3 3,9
Ennakkomaksut 271,0 214,5 670,0
Saamiset 19,3 26,2 23,4
Rahavarat ja muut lyhytaikaiset sijoitukset 166,6 199,9 149,3

460,9 444,9 846,7

VARAT YHTEENSÄ 643,1 643,5 1 032,9

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 0,6 0,6 0,6
Hankintapääoma 151,3 151,3 151,3
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 0,3 0,3 0,3
Aikaisempien tilikausien voitto 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos 330,2 332,7 680,2
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 482,4 484,9 832,4

VELAT

PITKÄAIKAISET VELAT
Vuokrasopimusvelat 21,9 16,1 21,9
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat velvoitteet 4,3 3,7 4,3
Muut pitkäaikaiset velat 1,5 1,4 1,5

27,7 21,3 27,7

LYHYTAIKAISET VELAT
Vuokrasopimusvelat 9,4 9,9 9,4
Saadut ennakot 4,9 6,0 5,3
Kestopeliennakot 11,5 11,9 17,2
Ostovelat 13,5 9,1 15,0
Velat pelaajille 37,7 36,9 38,7
Tilitysvelat valtiolle 13,3 20,9 26,4
Siirtovelat 30,8 27,1 48,1
Muut lyhytaikaiset velat 11,9 15,4 12,7

133,0 137,3 172,8

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 643,1 643,5 1 032,9
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ERITTELY PELIKATTEESTA

Milj.euroa 1-6 /2021 1-6 / 2020 Muutos% 1-12 / 2020

KASINOPELIT
Peliautomaatit yhteensä 45,4 137,8 -67,1 % 299,0
   - Kumppaniverkosto 31,6 110,7 -71,5 % 226,0
   - Omat Pelipaikat 13,8 27,1 -49,0 % 73,1
Muut kasinopelit 88,8 80,6 10,2 % 163,7
KASINOPELIT YHTEENSÄ 134,2 218,3 -38,5 % 462,8

ARVONTAPELIT
Viikottaiset arvontapelit 199,2 205,6 -3,1 % 398,9
Päivittäiset arvontapelit 95,8 105,6 -9,3 % 209,9
Raaputusarvat 21,7 19,6 10,8 % 51,7
ARVONTAPELIT YHTEENSÄ 316,6 330,8 -4,3 % 660,4

VEDONLYÖNTI
Vedonlyöntipelit 45,7 29,1 57,1 % 74,9
Toto-pelit 30,6 28,9 5,6 % 62,3
VEDONLYÖNTI YHTEENSÄ 76,3 58,1 31,4 % 137,2

PELIRYHMÄT YHTEENSÄ 527,1 607,2 -13,2 % 1 260,3

Muut kasinopelit: Digitaaliset automaattipelit, fyysiset ja digitaaliset pöytäpelit

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

Päivittäiset arvontapelit: Keno, Kaikki tai ei mitään, Synttärit, Tähdenlento, eArvat ja eBingo

Vedonlyöntipelit: Moni-, Tulos- ja Voittajavedot, Pitkäveto, Live-veto ja Vakio 

Tuhat euroa Osake- 
pääoma

Hankinta- 
pääoma

Sijoitetun 
oman 

pääoman 
rahasto

Aikai-
sempien 

tilikausien 
voitto

Kertyneet 
voittovarat

Oma 
pääoma 
yhteensä

OMA PÄÄOMA 31.12.2020 600 151 258 346 0 680 177 832 380
Luovutus Opetus- ja  
kulttuuriministeriölle -360 494 -360 494

Luovutus Sosiaali- ja  
terveysministeriölle -292 476 -292 476

Luovutus Maa- ja  
metsätalousministeriölle -27 207 -27 207

Edellisen tilikauden voitto 680 177 -680 177 0
Tilikauden voitto  330 206 330 206
OMA PÄÄOMA 30.6.2021 600 151 258 346 0 330 206 482 409

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
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Tuhat euroa 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Liikevoitto 330 173 332 649 680 687
Oikaisut 
Suunnitelman mukaiset poistot 17 975 21 652 60 971
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua (+/-) 160 3 198 4 845
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 348 308 357 499 746 502

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOKSET
   Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -44 744 1 153
   Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 4 098 16 097 19 521
   Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -39 823 -40 971 -4 268
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 312 539 333 369 762 908
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista (-) -62 -36 -686
Saadut korot liiketoiminnasta 95 23 95
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 312 572 333 357 762 317

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -14 578 -13 262 -29 713
Aineellisten ja aineettomien  hyödykkeiden luovutustulot 465 616 3 428
Saadut osingot investoinneista 0 80 81
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -14 112 -12 566 -26 204

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Vuokravelkojen takaisinmaksu 0 0 -10 406
Tilitetty edunsaajaministeriöille -281 177 -260 513 -716 013
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) -281 177 -260 513 -726 418

RAHAVAROJEN MUUTOS 17 283 60 279 9 695
Rahavarat ja muut lyhytaikaiset sijoitukset tilikauden alussa 149 288 139 593 139 593
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 166 570 199 872 149 288

RAHAVIRTALASKELMA
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