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1. Johdanto

Tämä katsaus hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate 
Governance -katsaus) on käsitelty Veikkaus Oy:n 
(jäljempänä Veikkaus tai Yhtiö) hallituksen tarkastus- ja 
vastuullisuusvaliokunnan kokouksessa 16.2.2023. Tämän 
katsauksen antaminen perustuu valtion omistajapolitiikkaa 
koskevaan valtioneuvoston periaatepäätökseen 8.4.2020 
ja annetaan Yhtiön hallituksen toimintakertomuksesta 
erillisenä selvityksenä. Katsauksessa otetaan edellä mainitun 
periaatepäätöksen lisäksi huomioon valtioneuvoston kanslian 
omistajaohjausyksikön 1.10.2014 valtion enemmistöomisteisille 
yhtiöille antama ohjeistus maakohtaisten verojen raportoinnista 
(ns. verojalanjälkiraportointi). Kuvaus taloudelliseen 
raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan pääpiirteistä sisältyy myös tähän katsaukseen. 

Nykyinen Veikkaus aloitti rahapelien toimeenpanon 
vuoden 2017 alussa, kun kolmen aiemman suomalaisen 
rahapeliyhteisön rahapelitoiminnot yhdistettiin. Vuoden 
2022 alussa perustettu tytäryhtiö Fennica Gaming Oy toimii 
kansainvälisillä pelikehitysmarkkinoilla ja sen liiketoiminta 
perustuu pelipalveluiden ja pelituotteiden toimittamiseen 
yritysasiakkaille. Veikkaus ja sen tytäryhtiö muodostavat 
yhdessä Veikkaus-konsernin. Selvyyden vuoksi todetaan, 
että tämä katsaus koskee pääsääntöisesti vain Veikkausta ja 
soveltuvin osin Veikkaus-konsernia.

Veikkauksen hallinnon perustana on arpajaislaki (1047/2001), 
osakeyhtiölaki (624/2006) ja yhtiön yhtiöjärjestys. Arpajaislain 
mukaan yhtiön tehtävänä on harjoittaa rahapelitoimintaa 
siten, että rahapeleihin osallistuvien oikeusturva taataan, 
väärinkäytökset ja rikokset pyritään estämään ja pelaamisesta 
aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja 
ehkäistään ja vähennetään. Yhtiöjärjestyksensä mukaisesti 

Veikkauksen toimialana on harjoittaa Manner-Suomessa 
arpajaislain mukaisia urheilu- ja hevoskilpailuja sekä 
muiden kilpailujen tuloksiin tai arpomiseen perustuvaa 
veikkaustoimintaa, vedonlyöntiä, raha-arpajaistoimintaa 
sekä raha-automaatti- ja kasinopelitoimintaa ja näistä 
aiheutuvaa muuta toimintaa. Veikkauksen pelitoiminnassa 
noudatetaan arpajaislakia, valtioneuvoston asetusta rahapelien 
toimeenpanosta ja sisäministeriön asetusta rahapelien 
pelisäännöistä. 

Veikkaus on valtion kokonaan omistama osakeyhtiö ja kuuluu 
valtioneuvoston kanslian omistajaohjaukseen. Valtio on 
sitoutunut yhtiön vastuisiin osakepääomapanoksensa verran ja 
sen rooli yhtiössä rajoittuu osakkeenomistajan vastuisiin.
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2. Hallinnointikoodin käyttö ja poikkeamat

Veikkaus noudattaa toiminnassaan 
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen pörssiyhtiöiden 
Hallinnointikoodia 2020 (jäljempänä Hallinnointikoodi) 
ns. noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti. Veikkaus 
myös noudattaa Hallinnointikoodin mukaista toimielinten 
palkitsemispolitiikkaa ja -raportointia soveltuvin osin 
omistusrakenne ja erityistehtävä huomioon ottaen ja raportoi 
palkitsemista koskevat tiedot erillisessä toimielinten ja 
henkilöstön palkitsemisraportissa. Hallinnointikoodi on 
saatavissa julkisesti internetosoitteessa www.cgfinland.fi.

Lähipiiritoimet
Veikkaus noudattaa lähipiiritoimiin liittyvää lainsäädäntöä ja 
huolehtii lainsäädännön sekä Hallinnointikoodin mukaisesti 
siitä, että lähipiiritoimien arvioinnille, seurannalle, raportoinnille, 
päätöksenteolle ja tiedottamiselle asetettuja vaatimuksia 
noudatetaan. Yhtiö noudattaa sen hallituksen hyväksymää 
lähipiiripolitiikkaa, mikä sisältää lähipiiritoimia koskevat 
periaatteet. Tämän lisäksi yhtiö ylläpitää lähipiiriluetteloa. 

Veikkaus Oy:n hallitus on 19.12.2022 hyväksynyt 
konsernitasoisen lähipiiripolitiikan. Lähipiiripolitiikan mukaisesti 
lähipiiritoimien arvioinnille, seurannalle, raportoinnille, 
päätöksenteolle ja tiedottamiselle asetettuja vaatimuksia 
noudatetaan sekä Veikkauksessa että sen tytäryhtiössä. 
Lähipiiripolitiikan tarkoituksena on varmistaa liiketoimien 
riippumattomuus ja markkinaehtoisuus sellaisissa liiketoimissa, 

joissa on mukana yhtiön lähipiiriin kuuluvia tahoja. Veikkaus 
ja sen tytäryhtiö arvioivat ja seuraavat, että tehtävät 
lähipiiriliiketoimet ovat kokonaisuutena arvioiden kyseisten 
yhtiöiden edun mukaisia ja eturistiriitakysymykset huomioidaan 
asianmukaisesti lähipiiriliiketoimista päätettäessä. 

Veikkauksen Laki, Compliance ja Turvallisuus -toiminto on 
vuonna 2022 kerännyt Veikkaus-konserniyhtiöiden lähipiireihin 
kuuluvilta heidän sidonnaisuutensa ja kalenterivuoden 
lähipiiritapahtumat. Tietojen kerääminen on todettu hallituksen 
kokouksessa 6.3.2023.

Veikkaus on julkistanut nettisivuillaan yhtiön hallituksen ja 
johtoryhmän jäsenten sidonnaisuudet ja muut luottamustoimet.

Poikkeamat
Hallinnointikoodia noudattava yhtiö voi kuitenkin poiketa 
yksittäisistä suosituksista, mikäli sillä on poikkeamiseen 
perusteltu syy. Tällöin yhtiön tulee noudata tai selitä 
-periaatteen mukaisesti selostaa, mistä suosituksista se 
poikkeaa sekä esittää poikkeamisen syyt ja poikkeamisesta 
päättämisen tapa. Hallinnointikoodin noudattamista on siis 
sekin, että yhtiö poikkeaa yksittäisistä suosituksista edellyttäen, 
että poikkeamat on selostettu ja perusteltu. Noudata tai 
selitä -periaate mahdollistaa yhtiölle perustellut poikkeamiset 
Hallinnointikoodin yksittäisistä suosituksista. 
Hallinnointikoodissa mainitaan omistajarakenne esimerkkinä 

tilanteesta, jolloin yhtiön toimintatavat voivat olla riittäviä, 
vaikka ne poikkeavat Hallinointikoodista.
Yhtiön on selostettava kunkin poikkeaman osalta, miten 
suosituksesta on poikettu, poikkeamisen syy, miten päätös 
poikkeamisesta on tehty, milloin yhtiö aikoo noudattaa kyseistä 
suositusta, jos poikkeaminen on väliaikaista sekä tarvittaessa 
suosituksen noudattamisen sijasta toteutettu toimenpide ja 
selvitys siitä, kuinka tällä toimenpiteellä saavutetaan kyseisen 
suosituksen tavoite.

Poikkeamat Hallinnointikoodista johtuvat Veikkauksen 
omistajarakenteesta ja koskevat seuraavia koodin suosituksia: 

Suositus 1: Yhtiökokouskutsu ja 
päätösehdotukset 
Suosituksen mukaan yhtiökokouskutsussa on esitettävä mm. 
ehdotus hallituksen kokoonpanoksi, ehdotus hallituksen 
jäsenten palkkioiksi ja ehdotus tilintarkastajiksi. Suosituksella 
on haluttu varmistaa, että yhtiökokoukseen valmistautuvilla 
osakkeenomistajilla on riittävästi tietoa tulevasta kokouksesta. 
Johtuen Veikkauksen omistusrakenteesta, valtion ollessa ainoa 
omistaja, suosituksen mukainen julkistaminen ei ole tarpeen, 
vaan yhtiökokousta valmistellaan yhdessä omistajaohjauksesta 
vastaavan valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön 
edustajien kanssa.

Suositus 2: Osakkeenomistajan aloitteet 
yhtiökokoukselle
Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle 
kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Tämän takia 
suosituksessa määritellään menettelystä, jonka mukaisesti 
käsittelyvaatimuksien suhteen menetellään. Veikkauksen 
omistajarakenteesta johtuen suosituksen mukainen menettely 
ei ole tarpeen. Yhtiökokousta valmistellaan yhdessä ainoan 
omistajan edustajien kanssa.

Suositus 3: Läsnäolo yhtiökokouksessa 
Suosituksen mukaan hallituksen puheenjohtajan, hallituksen 
jäsenten ja toimitusjohtajan on oltava läsnä yhtiökokouksessa. 
Lisäksi tilintarkastajan on oltava läsnä varsinaisessa 
yhtiökokouksessa sekä hallituksen jäseneksi ehdolla 
olevan hallituksen valinnasta päättävässä kokouksessa. 
Hallituksen jäsenten ja ehdokkaiden läsnäolo on tarpeen 
osakkaiden kyselyoikeuden toteuttamiseksi. Suosituksen 
mukaan yhtiön on ilmoitettava hallituskokoonpanoa koskevan 
ehdotuksen valmistelussa noudatettu tapa. Veikkauksen 
omistajarakenteesta johtuen ja koska hallituksen jäsenet 
valitsee omistaja, ilman istuvan hallituksen tai sen valiokunnan 
esittelyä, ei ole suosituksessa tarkoitettua tarvetta kaikkien 
hallituksen jäsenten sekä ehdokkaiden yhtiökokoukseen 
osallistumiselle. 
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3. Yhtiön hallintoelimet

Yhtiökokous
Veikkauksen ylin hallinnollinen elin on yhtiökokous, 
joka yhtiöjärjestyksen mukaan valitsee hallituksen ja 
hallintoneuvoston sekä tilintarkastajan. Valtioneuvoston 
kanslian edustaja osallistuu aina varsinaisiin ja mahdollisiin 
ylimääräisiin yhtiökokouksiin ja käyttää omistajalle kuuluvaa 
päätösvaltaa. Valtion edustajana yhtiökokouksissa toimii 
valtakirjalla asianomainen ministeri, valtioneuvoston kanslian 
omistajaohjausosaston osastopäällikkö tai muu virkamies.

Hallintoneuvosto Hallitus

Henkilöstövaliokunta

Tarkastus- ja  
vastuullisuusvaliokunta

Sisäinen tarkastus

Eettinen neuvottelukunta

Toiminnot
• Myyntipaikat, Point of Sales (POS)
• Peli- ja yritysteknologiat (TECH)
• Liiketoiminta, Business Unit Finland (BUF)
• Viestintä, vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet
• HR
• Talous, strategia ja palvelut
• Laki, compliance ja turvallisuus

2022
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.3.2022. Siinä 
olivat läsnä valtion edustajana valtioneuvoston 
kanslian omistajaohjausosaston ylijohtaja Kimmo 
Viertola, valtioneuvoston kansliasta, finanssineuvos 
Esko Pyykkönen sekä hallitusneuvos Ilpo Nuutinen, 
erityisasiantuntija Mia Rainio sekä  neuvotteleva 
virkamies Markus Katara ja Veikkauksen hallintoelinten 
edustajina hallituksen puheenjohtaja Olli-Pekka 
Kallasvuo, hallituksen varapuheenjohtaja Leena 
Vainiomäki, hallituksen jäsen Pekka Hurtola ja 
hallintoneuvoston puheenjohtaja Jukka Gustafsson 
sekä tilintarkastaja Leenakaisa Winberg ja toimivan 
johdon edustajina toimitusjohtaja Olli Sarekoski, 
varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski, 
lakiasiainjohtaja Hanna Kyrki, CFO Regina Sippel 
sekä vastuullisuusjohtaja Susanna Saikkonen.

Yhtiökokous käsitteli tilinpäätösasioiden lisäksi yhtiön 
palkitsemispolitiikkaa ja yhteiskuntavastuuasioita sekä 
päätti hallituksen, hallintoneuvoston ja tilintarkastajien 
valinnasta ja palkkioista.

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Yhtiökokous

Veikkaus Oy Fennica Gaming Oy
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Hallitus
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään 
kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten 
toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen 
puheenjohtajan sekä mahdollisen varapuheenjohtajan.

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto vastaa 
hallitusjäsenten valintaprosessista valtion omistajapolitiikkaa 
koskevan periaatepäätöksen (8.4.2020) mukaisesti. 
Periaatepäätöksen mukaan hallitusjäsenyyksien keskeisiä 
perusteita ovat ehdokkaiden kokemus ja asiantuntemus, 
hallitusten yhteistyökyvyn ja monipuolisen osaamisen 
varmistaminen sekä valtioneuvoston asettamien tasa-
arvotavoitteiden noudattaminen. Valtio varmistaa molempien 
sukupuolten riittävän edustuksen yhtiöiden hallituksissa. 
Valtion ehdotuksesta valittujen hallitusjäsenten osalta pyritään 
5–7 vuoden toimikausiin. Hallitusvalinnat perustuvat yhtiön 
tarpeeseen.

Veikkauksen hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät 
osakeyhtiölain mukaan. Lisäksi hallituksen on otettava 
toiminnassaan huomioon arpajaislaissa yhtiölle annettu 
erityistehtävä toimeenpanna pelejä siten, että rahapeleihin 
osallistuvien oikeusturva taataan, väärinkäytökset ja rikokset 
pyritään estämään sekä pelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, 
sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja ehkäistään ja vähennetään.

Hallitus käsittelee kaikki yhtiön toiminnan kannalta 
laajakantoiset asiat. Näitä ovat muun muassa yhtiön strategiset 
suuntaviivat, keskeiset investoinnit, riskienhallinnan periaatteet 
sekä vuotuinen liiketoimintasuunnitelma, budjetti ja näiden 
seuranta.

Hallituksen ja sen valiokuntien tehtävänä on arvioida sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä ja toimivuutta. 
Hallituksen tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan tehtäviin 
kuuluu auttaa hallitusta huolehtimaan siitä, että yhtiön 
kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti 
järjestetty ja että sisäinen valvonta ja riskienhallinta, 
tilintarkastus sekä sisäinen tarkastus on järjestetty 
lakien, määräysten ja yhtiön hallituksen vahvistamien 
toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Hallitus ja sen tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunta 
saavat säännönmukaisesti tietoa asetettujen tavoitteiden 
toteutumisesta tulos- ja vastuullisuusraporttien, ennusteiden ja 
toimintasuunnitelmien sekä auditointien tulosten perusteella.

Hallitus vahvistaa vuosittain toimintaansa varten 
työjärjestyksen, jossa kuvataan muun muassa hallituksen 
ja sen puheenjohtajan keskeisimmät tehtävät, hallituksen 
valiokunnat, kokousaikataulu sekä kokouksissa käsiteltävät 
asiakokonaisuudet.

2022 
Hallituksen puheenjohtaja oli varatuomari Olli-Pekka 
Kallasvuo (s. 1953) 22.3.2022 asti ja 22.3.2022 alkaen 
oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Kaisa Olkkonen 
(s. 1964). Hallituksen muut jäsenet olivat toimitusjohtaja, 
kauppatieteiden maisteri Christian Cedercreutz (s. 
1972), finanssineuvos, oikeustieteen kandidaatti Pekka 
Hurtola (s. 1959),  vastuullisuusjohtaja, kauppatieteiden 
maisteri Anne Larilahti (s. 1968), toimitusjohtaja, 
yhteiskuntatieteiden maisteri Juha A. Pantzar (s. 1966), 
kauppatieteiden tohtori Hanna Sievinen (s. 1972) ja 
varapuheenjohtajana valtiotieteiden maisteri, MBA 
Leena Vainiomäki (s. 1961)  sekä CFO, kauppatieteiden 
maisteri Juha Väre (s. 1970).

Hallituksen jäsenet antavat toimikausittain selvityksen, 
josta ilmenee hallituksen jäsenten riippuvuussuhteet. 
Saatujen selvitysten perusteella puheenjohtaja ja 
hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja 
sen osakkeenomistajasta Suomen valtiosta lukuun 
ottamatta hallituksen jäsentä valtioneuvoston kanslian 
omistajaohjausyksikön finanssineuvos Pekka Hurtolaa, 
joka virkansa puolesta ei ole riippumaton Suomen 
valtiosta.

Hallitus kokoontui vuoden 2022 aikana yhteensä 
kuusitoista kertaa. Kokousten keskimääräinen 
osallistumisaktiivisuus oli 100 prosenttia. Hallitus 
käsitteli hallituksen työjärjestyksen mukaisia asioita. 
Kokouksissaan hallitus keskittyi erityisesti yhtiön 
erityistehtävän toteutumiseen, vastuullisuusohjelman 
toimenpiteiden etenemiseen ja niiden vaikuttavuuden 
arviointiin ja yhtiön strategian täytäntöönpanon 
varmistamiseen. Edelleen hallitus keskusteli uuden 
arpajaislain yhtiön toimintaan tuomista muutoksista ja 
arpajaislain toimivuudesta käytännössä, minkä lisäksi 
hallitus katselmoi ohjausmalleja ja seurasi tytäryhtiön 
kansainvälisen liiketoiminnan liikkeellelähtöä. 
Loppuvuonna hallitus keskusteli mahdollisesta
rahapelijärjestelmämuutoksesta johtuen siihen
liittyvästä, laajalti käyntiin lähteneestä keskustelusta.
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Hallituksen valiokunnat
Hallituksen sisäiseen työnjakoon kuuluvat tarkastus- ja 
vastuullisuusvaliokunta ja henkilöstövaliokunta. Valiokunnat 
raportoivat säännöllisesti työstään hallitukselle.

Tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunta
Tarkastus- vastuullisuusvaliokunnan tehtävänä on auttaa 
yhtiön hallitusta huolehtimaan siitä, että yhtiön toimintaa 
harjoitetaan yhtiölle arpajaislaissa määritellyn erityistehtävän 
mukaisesti ja valtion omistajaohjauksen linjaamalla tavalla 
vastuullisesti sekä että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon 
valvonta on asianmukaisesti järjestetty ja että sisäinen 
valvonta ja riskienhallinta, tilintarkastus sekä sisäinen 
tarkastus on järjestetty lakien, määräysten ja yhtiön hallituksen 
vahvistamien toimintaperiaatteiden mukaisesti. Tarkastus- ja 
vastuullisuusvaliokunnan kokoonpano, kokouskäytäntö ja 
tehtävät on määritelty hallituksen vahvistamassa tarkastus- 
ja vastuullisuusvaliokunnan työjärjestyksessä.

Tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunta 
muun muassa:
• Seuraa ja arvioi, että yhtiö harjoittaa 

rahapelitoimintaa arpajaislain mukaisesti 
• Seuraa, että yhtiötä hoidetaan terveiden 

liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti 
sekä omistajaohjauksen linjausten 
mukaisesti yhteiskunnallisesti kestävällä ja 
vastuullisella tavalla 

• Perehtyy tilinpäätös- ja välitilinpäätöstietoihin sekä 
arvioi niiden riittävyyttä 

• Arvioi yhtiön sisäisten valvonta- ja 
riskienhallintajärjestelmien riittävyyttä 
ja toimivuutta 

• Vahvistaa sisäisen tarkastuksen 
vuosisuunnitelman, käy läpi tilintarkastuksen 
vuosisuunnitelman ja sisäisen tarkastuksen ja 
tilintarkastuksen raportit 

• Arvioi sitä, miten yhtiössä seurataan lakien, 
määräysten ja sisäisten toimintaohjeiden 
noudattamista

Henkilöstövaliokunta muun muassa:
• Valmistelee toimitusjohtajan palkkaan 

ja palkitsemiseen liittyvät kysymykset 
sekä toimitusjohtajan välittömien alaisten 
palkkaukseen ja palkitsemiseen liittyvät ehdot 

• Valmistelee johdon ja muun henkilökunnan 
yleiset palkitsemisperiaatteet 

• Arvioi toimitusjohtajan ja ylimmän johdon 
suoriutumista sekä kehittämistarpeita 

• Arvioi organisaation toimivuutta ja rakennetta 
• Arvioi yhtiön henkilöstöpolitiikkaa ja siihen 

liittyneitä käytäntöjä

Henkilöstövaliokunta
Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on valvoa yhtiön 
henkilöstöpolitiikkaa ja -käytäntöjä, valmistella organisaation 
kehittämistä sekä avustaa hallitusta kaikissa ylimmän johdon 
palkitsemisjärjestelmiin ja työsuhteisiin liittyvissä tehtävissä. 
Henkilöstövaliokunnan kokoonpano, kokouskäytäntö ja tehtävä 
on määritelty hallituksen vahvistamassa henkilöstövaliokunnan 
työjärjestyksessä.

2022
Henkilöstövaliokunnan jäseniä olivat Olli-Pekka 
Kallasvuo (puheenjohtaja 22.3.2022 asti), Kaisa 
Olkkonen (puheenjohtaja 22.3.2022 alkaen), 
Christian Cedercreutz, Pekka Hurtola ja Leena 
Vainiomäki (31.3.2022 alkaen). Henkilöstövaliokunta 
kokoontui seitsemän kertaa katsauskauden aikana ja 
keskimääräinen osallistumisaktiivisuus oli 95 prosenttia.
 
Katsausvuoden aikana henkilöstövaliokunta keskittyi 
strategiapalkkiomittareiden kehittämiseen.

2022
Tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan jäseniä olivat 
Hanna Sievinen (puheenjohtaja), Anne Larilahti, 
Juha A. Pantzar, Leena Vainiomäki (31.3.2022 
asti) ja Juha Väre (22.3.2022 alkaen). 
Tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunta kokoontui 
katsauskauden aikana kuusi kertaa. Tarkastus- ja 
vastuullisuusvaliokunnan jäsenten keskimääräinen 
osallistumisaktiivisuus kokouksiin oli 100 prosenttia.

Vuoden 2022 aikana tarkastus- ja vastuullisuus-
valiokunta työskenteli hallituksen vahvistaman 
työjärjestyksen ja vuosiohjelman mukaisesti.
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Hallintoneuvosto
Veikkauksen hallintoneuvostoon kuuluu yhtiöjärjestyksen 
mukaan enintään 28 jäsentä, joista kaksi on yhtiön 
henkilöstön edustajia. Henkilöstön edustajilla on lisäksi 
henkilökohtaiset varajäsenet. Muista hallintoneuvoston 
jäsenistä puolet edustaa yhtiön edunsaajia ja puolet on valittu 
parlamentaaristen voimasuhteiden mukaan. Yhtiökokous 
valitsee hallintoneuvoston lähtökohtaisesti vuodeksi kerrallaan 
ja nimeää hallintoneuvoston puheenjohtajan sekä mahdollisen 
varapuheenjohtajan. 

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja 
toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa ja erityisesti sitä, 
että yhtiötä hoidetaan terveiden liiketoimintaperiaatteiden 
mukaisesti ja että yhtiö harjoittaa rahapelitoimintaa 
vastuullisesti. Lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on 
tukea yhtiön ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä, antaa 
varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja 
tilintarkastuskertomuksen johdosta sekä antaa valtioneuvoston 
kanslialle kertomus yhtiön rahapelitoiminnan kehityksestä ja 
niistä toimista, joilla yhtiö pyrkii ehkäisemään pelihaittoja. 

Hallintoneuvosto vahvistaa itselleen vuosittain työjärjestyksen, 
johon on kirjattu muun muassa hallintoneuvoston ja 
sen puheenjohtajan tehtävät. Työjärjestyksen mukaan 
hallintoneuvosto voi valita keskuudestaan erillisen 
työvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella varsinaiselle 
yhtiökokoukselle tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen 
johdosta annettavaa lausuntoa sekä valtioneuvoston kanslialle 
annettavaa kertomusta yhtiön rahapelitoiminnan kehityksestä 
ja niistä toimista, joilla yhtiö pyrkii ehkäisemään pelihaittoja.

2022
Kokoonpano: Jukka Gustafsson, (puheenjohtaja), Jani 
Mäkelä, Toni Ahva (25.8.2022 alkaen), Timo Heinonen, 
Heli Järvinen, Sami Kauhanen (10.6.2022 asti), Ville 
Kaunisto, Vertti Kiukas, Esko Kiviranta, Eija Koivuranta, 
Merja Kyllönen, Pekka Lund, Hanna Markkula-
Kivisilta, Hanna-Leena Mattila, Rosa Meriläinen, Anna 
Munsterhjelm, Minna Mäenpää (10.6.2022 alkaen), 
Ilmari Nalbantoglu (25.8.2022 asti), Ahti Ruoppila, Lea 
Ryynänen-Karjalainen, Lasse Saarinen, Mikko Salonen 
(25.8.2022 asti), Jenna Simula, Pia Sundell, Taina 
Susiluoto (25.8.2022 alkaen), Satu Taavitsainen, Ville 
Tavio, Heidi Viljanen, Sinuhe Wallinheimo.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi Jukka 
Gustafsson ja varapuheenjohtajana Jani Mäkelä. 
Veikkauksen henkilöstöä hallintoneuvostossa edustivat 
22.3.2022 asti Satu Lindström henkilökohtaisena 
varajäsenenään Pasi Kaijansinkko sekä Kristiina 
Lindroos henkilökohtaisena varajäsenenään Tamara 
Nykänen ja 22.3.2022 alkaen Pasi Kaijansinkko 
henkilökohtaisena varajäsenenään Satu Lindström sekä 
Kristiina Lindroos henkilökohtaisena varajäsenenään 
Tamara Nykänen. 

Lisäksi hallintoneuvoston asiantuntijajäseninä toimivat 
Nina Karlsson/THL sekä Inka Silvennoinen/Peluuri. 
Hallintoneuvosto kokoontui vuoden 2022 aikana 
seitsemän kertaa. Hallintoneuvoston keskimääräinen 
osallistumisprosentti oli 93 prosenttia.

Hallintoneuvosto valitsi itselleen työvaliokunnan, 
johon kuuluivat Jukka Gustafsson (puheenjohtaja), 
Jani Mäkelä (varapuheenjohtaja), Timo Heinonen, Heli 
Järvinen, Sami Kauhanen (10.6.2022 asti) Esko Kiviranta, 
Pekka Lund, Hanna Markkula-Kivisilta, Rosa Meriläinen 
ja Minna Mäenpää (21.6.2022 alkaen). Työvaliokunta 
kokoontui vuoden 2022 aikana yhden kerran. 
Työvaliokunnan keskimääräinen osallistumisaktiivisuus 
oli 89 prosenttia.
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Yhtiön johto
Yhtiön hallinto on järjestetty osakeyhtiölain ja hyvää 
hallintotapaa määrittävien ohjeistusten mukaisesti. 
Toimitusjohtajan tehtävänä on yhtiön toiminnan johtaminen 
ja valvominen osakeyhtiölain puitteissa hallituksen 
antamien ohjeiden ja vahvistetun strategian mukaisesti. 
Yhtiön johtoryhmä avustaa tässä työssä toimitusjohtajaa. 
Johtoryhmän tehtäviin kuuluvat muun muassa strategian ja 
toimintasuunnitelman valmistelu hallitukselle sekä merkittäviin 
hankkeisiin ja investointeihin liittyvä päätöksenteko ja 
seuranta. Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja muut 
toimitusjohtajan suorassa alaisuudessa olevat johtajat. 

Veikkauksen operatiivisen johdon keskeisimmät 
valvontavälineet muodostuivat asetettujen tavoitteiden 
viikkotasolla tapahtuneesta seurannasta, jonka perusteella 
arvioitiin keskeisten taloudellisten ja operatiivisten tavoitteiden 
toteutumista. Lisäksi kuukausi- ja kvartaaliraportoinnin 
perusteella arvioitiin toiminnan tuloksellisuutta strategisiin 
tavoitteisiin, liiketoimintasuunnitelmiin, peliongelmiin ja 
vastuullisuuteen sekä muihin tehtyihin suunnitelmiin ja 
toimenpiteisiin nähden. Taloudellisen raportoinnin prosessia 
arvioitiin säännöllisesti.
 

Eettinen neuvottelukunta 
Eettinen neuvottelukunta on toiminut Veikkauksen neuvoa-
antavana asiantuntijaelimenä joulukuusta 2019. Vuonna 
2021 yhtiön hallitus päätti jatkaa eettisen neuvottelukunnan 
toimintaa. Hallituksen päätöksen mukaisesti, nykyinen eettinen 
neuvottelukunta jatkaa tehtävässään vuoden 2023 loppuun.

Eettisen neuvottelukunnan tarkoituksena on tuoda 
ulkopuolinen näkemys yhtiön hallituksen ja operatiivisen 
johdon käyttöön rahapelitoimintaan liittyvistä eettisistä 
kysymyksistä. Eettinen neuvottelukunta keskittyy erityisesti 
pelien ja niiden markkinoinnin etiikkaan, pelihaittoihin sekä 
pelaamisen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyviin asioihin.
 
Eettinen neuvottelukunta voi halutessaan tehdä konkreettisia 
ratkaisuehdotuksia, antaa lausuntoja sekä eettisiä 
argumentteja rahapelaamiseen liittyviin käytännön kysymyksiin 
ja rahapelaamisesta käytävään keskusteluun. Se ei anna 
ratkaisuja yksittäisiin ulkopuolisten tekemiin kysymyksiin tai 
kanteluihin.

Eettiseen neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 
viisi jäsentä. Puheenjohtaja antaa kunkin toimikausivuoden 
maaliskuun loppuun mennessä hallitukselle raportin 
neuvottelukunnan edellisen kalenterivuoden toiminnasta.

Veikkauksen kaikilla toiminnoilla on omat johtoryhmänsä, jotka 
tekevät päätöksiä puheenjohtajansa päätösvallan puitteissa. 
Toimintojen johtoryhmien lisäksi toimintaa ohjaavat erilliset 
ohjausryhmät, joiden yhtenä tehtävänä on koordinoida 
toimintojen työskentelyä.

2022
Katsausvuonna johtoryhmään kuului toimitusjohtajan 
lisäksi yhteensä 9 jäsentä 10/2022 saakka, minkä 
jälkeen johtoryhmään kuului toimitusjohtajan lisäksi 
yhteensä 8 jäsentä. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi 
toimitusjohtaja. Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 
27 kertaa. Johtoryhmän jäsenet antoivat katsausvuonna 
sidosryhmäselvitykset, joiden perusteella kaikki 
johtoryhmän jäsenet ovat riippumattomia yhtiön 
sidosryhmistä.

2022
Eettisen neuvottelukunnan kokoonpano: Puheenjohtaja 
Saija Kivinen, lakiasiainjohtaja, Telia Finland Oy. 
Jäseninä Susanna Raisamo, pelihaittatutkija, THL; 
Lassi Rajamäki, toiminnanjohtaja, Sosped-säätiö; Mikko 
Meriläinen, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto; Terhi-
Anna Wilska, sosiologian professori, Jyväskylän yliopisto 
ja Jani Halme, luova johtaja, Toinen PHD.

Eettinen neuvottelukunta kokoontui vuoden 2022 
aikana neljä kertaa. Eettisen neuvottelukunnan 
keskimääräinen osallistumisprosentti oli 88 prosenttia.
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Arpajaislain 42 §:n mukaan Veikkauksen pelitoimintaa 
valvoo sisäministeriön alainen Poliisihallitus. Sisäministeriö 
vahvistaa rahapelien pelisäännöt ja Poliisihallitus valvoo 
sääntöjen noudattamista. Veikkaus käy jatkuvaa vuoropuhelua 
Poliisihallituksen ja sisäministeriön edustajien kanssa. 

Pelitoimintaa valvovat myös Poliisihallituksen määräämät 
viralliset valvojat, jotka Poliisihallituksen erikseen 
määrittelemien veikkauspelien osalta vahvistavat 
pelikierroksittain pelien tulokset ja voittojen määrän. Lisäksi 
raaputusarpojen painopaikan julkinen notaari valvoo arpojen 
arvontaa ja sekoittamista Poliisihallituksen suostumuksella. 
Veikkauksen voitonmaksua koskevat pelaajien valitukset 
käsitellään Poliisihallituksessa ratkaisusuositusmenettelyllä.

4. Pelitoiminnan valvonta

2022
Vuonna 2022 Poliisihallitukselle tuli vireille 115 
ratkaisusuositusta, kun määrä vuonna 2021 oli 31.

Vuonna 2022 Veikkauksella oli edelleen 
pelialan turvallisuussertifikaatin lisäksi tietoturva- 
ja laatusertifikaatit sekä korttimaksamisen 
turvallisuussertifikaatti. Yhtiön ulkopuoliset tahot 
varmistivat, että toiminta oli vastaavien standardien 
mukaista. Inspecta Sertifiointi Oy tarkasti 
katsausvuonna kertaalleen World Lottery Associationin 
turvallisuusstandardin WLA-SCS, laatustandardin 
ISO 9001 ja tietoturvastandardin ISO/IEC 27001 
noudattamista, sekä WithSecure Oyj korttimaksamisen 
turvallisuusstandardin PCI DSS noudattamista. 
Tarkastuksissa todettiin Veikkauksen täyttävän edelleen 
kyseisten standardien vaatimukset.
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5. Valvonta ja sisäinen tarkastus

Veikkauksen erityistehtävä ja eettinen tapa toimia muodostavat 
konsernin sisäisen valvonnan perustan. Sisäisen valvonnan 
tarkoituksena on varmistaa toiminnan tuloksellisuus, 
tehokkuus, vastuullisuus ja strategian mukaisuus. Lisäksi 
sen tavoitteena on varmistaa, että taloudellinen raportointi 
ja johdon hyödyntämät tiedot ovat luotettavia, riittäviä ja 
oikea-aikaisia ja että konserni-yhtiöissä noudatetaan hyvän 
hallintotavan mukaisesti soveltuvia lakeja, säännöksiä ja pelien 
sääntöjä sekä konsernin sisäisiä ohjeita. Sisäisen valvonnan 
piiriin kuuluvat asetettujen tavoitteiden saavuttamista 
edesauttavat strategia sekä sitä toteuttavat strategiaohjelmat, 
johtamis- ja ohjausjärjestelmä, toimintatavat, sekä sisäinen 
raportointi ja viestintä.
 

Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta on 
suunniteltu siten, että se antaa asianmukaisen varmuuden 
siitä, että Veikkaus-konserniyhtiöiden raportointi on luotettavaa 
sekä voimassa olevien taloudelliseen raportointiin liittyvien 
lakien, säädösten ja kirjanpitostandardien mukaista. Veikkaus 
noudattaa taloudellisessa raportoinnissaan vapaaehtoisesti 
kansainvälisiä IAS/IFRS-tilinpäätösstandardeja. Yhtiön 
taloudellista raportointia ohjaavat lainsäädännön lisäksi 
yhtiön taloussääntö ja muu talouteen liittyvä ohjeistus, 
johon on määritelty muun muassa keskeiset taloushallinnon 
periaatteet sekä hyväksymismenettelyihin liittyneet valtuudet. 
Taloudellisen raportoinnin toimintamallit on kuvattu ja 
määritelty taloudelliseen raportointiin liittyneissä säännöissä, 
työohjeissa ja prosessikuvauksissa. 

Veikkauksen arvopäivityksen yhteydessä uudistettiin vuoden 
2022 aikana koko Veikkaus-konsernia koskevat eettiset 
periaatteet. Uudistettu Eettinen tapa toimia (Code of Conduct) 
sisältää keskeiset pääperiaatteet niistä toimintatavoista, 
joita kaikkien veikkauslaisten on sitouduttava noudattamaan 
päivittäisissä toimissaan ja päätöksenteoissaan. Eettiset 
periaatteet linjaavat muun muassa sen, miten Veikkaus 
harjoittaa liiketoimintaa ja huolehtii yhtiön omaisuudesta. 
Veikkauksen arvopohjaan nojaava Eettinen tapa toimia luo 
puitteet sille, että eettisyys ja vastuullisuus ovat Veikkauksen 
toiminnan ja päätöksenteon keskiössä. 

Veikkaus-konsernin compliance-toiminnan tehtävänä on auttaa 
yhtiön johtoa varmistamaan, että sen toiminnassa noudatetaan 
lakeja ja säädöksiä, viranomaismääräyksiä sekä yhtiön arvoja 

ja sisäisiä toimintaohjeita eettisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena 
on lisäksi jatkuvasti kasvattaa vaatimuksenmukaisuuteen 
liittyvää tietoisuutta sekä vahvistaa eettistä ja oikeintoimimisen 
kulttuuria. Compliance-toimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä 
Veikkauksen liike- ja tukitoimintojen kanssa. Vuonna 2022 
compliance-toiminnan keskiössä on ollut myös rahanpesun 
estämiseen ja tietosuojaan liittyvä sääntelynmukaisuus.

Veikkaus-konsernin sisäinen tarkastus arvioi hallituksen tarkastus- 
ja vastuullisuusvaliokunnan vahvistamien toimintaperiaatteiden 
mukaisesti konsernin riskienhallinta-, valvonta- ja hallinto-
prosessien riittävyyttä, luotettavuutta sekä tehokkuutta. 
Toiminnan tavoite on edistää yhtiön toimintavarmuutta. 
Sisäisestä tarkastuksesta vastaa konsernin sisäisen tarkastuksen 
yksikkö, joka raportoi työn tuloksista hallituksen tarkastus- 
ja vastuullisuusvaliokunnalle ja toimitusjohtajalle. Sisäisen 
tarkastuksen toimintaohje määrittelee sisäisen tarkastuksen 
tarkoituksen, toimivallan ja vastuut sekä aseman organisaatiossa, 
ja mm. sisäisen tarkastuksen järjestämisen ja raportoinnin. 
Sisäisen tarkastus voi myös käyttää ulkoisia palveluntarjoajia 
omissa tarkastusprojekteissaan.

Vuoden 2022 aikana Veikkauksessa valmistauduttiin ottamaan 
käyttöön Euroopan unionin Whistleblower-direktiivi ja sitä 
seuraavaan kansalliseen lainsäädäntöön perustuva Veikkaus-
konsernin Eettinen ilmoituskanava. Kanavan avulla Veikkaus-
konsernin henkilökunta ja yhteistyökumppaneiden edustajat 
voivat luottamuksellisesti ilmoittaa epäilyistä tai havaituista väärin-
käytöksistä tai Veikkauksen eettisten periaatteiden vastaisesta 
toiminnasta. Kanava on otettu käyttöön vuoden 2023 alussa.
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6. Riskienhallinta

Veikkauksen riskienhallinta järjestetään konsernin 
riskienhallinnan periaatteiden mukaisesti. Riskienhallinnan 
periaatteissa määritetään riskienhallinnan tavoitteet, 
toimintamalli ja vastuut.

Riskienhallinnan avulla johto ja hallitus voivat saavuttaa 
asianmukaisen varmuuden konsernin tavoitteiden 
saavuttamista uhkaavien tekijöiden hallinnasta. Riskienhallintaa 
tehdään jatkuvana prosessina osana toiminnansuunnittelua. 
Toiminnot ja tytäryhtiö arvioivat riskejä sekä määrittelevät 
riskeille hallintatoimet. Merkittävimmille ja keskeisille riskeille 
määritellään omistajat sekä riskienhallintatoimenpiteille 
vastuuhenkilöt. Toimenpiteet sisällytetään toimintasuunnitelmiin 
sekä konserniyhtiön toimintamalleihin ja prosesseihin. 

Riskienhallintatoimenpiteiden seuranta ja raportointi 
tapahtuu osana toimintasuunnitelmien seurantaa sekä muuta 
sisäisen valvonnan seurantaa. Riskien seuranta ja raportointi 
määritellään ja toteutetaan siten, että se mahdollistaa 
konsernin keskeisimpien riskien säännöllisen raportoinnin 
johtoryhmälle ja hallitukselle. 

Vastuu konserniyhtiöiden riskienhallinnasta on toimitusjohtajilla 
ja johtoryhmillä. Riskienhallintaprosessi sisällytetään 
konserniyhtiöiden rakenteeseen, toimintoihin ja prosesseihin ja 
sitä sovelletaan strategisella ja operatiivisella tasolla. Arviointi 
ja jäännösriskien hyväksyntä ovat kunkin vastuualueen johtajan 
vastuulla.

Riskienhallintaprosessi

Riskien arviointi

Tunnistaminen

Analyysi

Merkityksen arviointi

Riskien käsittely

Seuranta ja
katselmointi

Viestintä ja
tiedonvaihto

Tallenteet ja
raportointi

Kattavuus,   
toimintaympäristö, kriteerit
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7. Tilintarkastus

Edellä kuvatun jatkuvan seurannan lisäksi tilintarkastus arvioi 
tilinpäätöstiedon luotettavuutta sekä sisäisen valvonnan tasoa 
ja sen toimivuutta. 

Tilikauden aikaista tilintarkastusta on suoritettu hyvän 
tilintarkastustavan mukaisesti ennalta laadittua suunnitelmaa 
noudattaen. Tarkastuksen tavoitteena on ollut varmistua siitä, 
että yhtiön sisäiset kontrollit ja sisäinen valvonta toimivat 
tilinpäätösraportoinnin kannalta tarkoituksenmukaisella 
tavalla ja siten osaltaan tukevat johdon toimintaa, ja että 
taloushallinnon prosessit tuottavat informaatiota taloudellista 
raportointia ja tilinpäätöksen laadintaa varten siten, että 
tilikaudelta laadittava tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot 
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Tilikauden aikaisen tarkastuksen painopistealueina olivat:
• Yhtiötä koskevan erityislainsäädännön läpikäynti sekä yhtiön 

sisäisen ohjeistuksen noudattamisen varmistaminen.
• IFRS-standardien noudattaminen ja uusien standardien 

vaikutusten huomioiminen.
• Yhtiön merkittävien taloudellisten prosessien kartoitus, 

kontrollien tunnistaminen ja testaus.
• Käyttövaltuuksien sekä käyttöoikeuksien hallinnan 

analysointi.

Päävastuullisena tilintarkastajana tilikaudella 2022 toimi 
KPMG Oy Ab:sta KHT Leenakaisa Winberg.

Tilintarkastusyhteisön palkkiot 2022 (euroa, sis. alv)

Euroa 2022

Tilintarkastus 102 796,00

Todistukset ja lausunnot 52 824,00

Muut palvelut 173 721,98

Yhteensä 329 341,98
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8. Verojalanjälki

Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen toiminnasta 
yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veronluonteisia 
maksuja. Välittömien ja välillisten verojen lisäksi Veikkauksen 
verojalanjäljessä on avattu henkilöstöön liittyvät 
veronluonteiset maksut ja työntekijöiden palkoista pidätetyt 
ennakonpidätykset. 

Valtion omistamana yhtiönä Veikkaus hoiti verotukseen 
liittyvät velvoitteensa asianmukaisesti ja läpinäkyvästi. 
Tuloverolain (1535/1992) mukaan Veikkaus ei maksanut 
tuotostaan veroa vaan tuloutti voittonsa kokonaisuudessaan 
valtiolle. Sen sijaan Veikkaus maksoi pelitoiminnasta kertyvään 
pelikatteeseen perustuvaa arpajaisveroa. Koska Veikkaus 
ei ollut arvonlisäverovelvollinen varsinaisesta toiminnastaan 
eikä näin ollen voinut vähentää tavara- ja palveluostoihinsa 
sisältyviä arvonlisäveroja, maksetut arvonlisäverot rasittivat 

Verojen jakaantuminen Veikkaus 2022

Arpajaisvero 36 347 699

Hankintoihin ja investointeihin liittyvä arvonlisävero, 
jota ei ole vähennetty 16 081 306

Veikkauksen tilittämä arvonlisävero 9 291 226

Palkoista pidätetyt ja maksetut ennakonpidätykset 19 280 207

Työnantajamaksut 22 426 242

Auto- ja ajoneuvovero 73 979

Kiinteistövero 340 334

Tulo- ja varainsiirtovero 0

Yhteensä 103 840 993

täysimääräisenä yhtiön tulosta. Tytäryhtiö Fennica Gaming 
Oy on arvonlisäverovelvollinen ja on vähentänyt tavara- ja 
palveluostoihinsa sisältyvät arvonlisäverot.

Veikkauksen verojalanjälki vuonna 2022 oli yhteensä 
103,8 milj. euroa. Tästä verojen osuus oli 62,1 milj. euroa, 
henkilöstöön liittyviä veroluonteisia maksuja oli 41,7 milj. euroa 
ja työntekijöiden ennakonpidätyksiä 19,3 milj. euroa.

Veikkauksen suurimmat veroerät olivat arpajaisvero 36,3 milj. 
euroa ja arvonlisäverot 25,4 milj. euroa. Tuosta summasta 
Veikkaus on tilittänyt EU-hankintoihin liittyviä arvonlisäveroja 
8,1 milj. euroa. Veikkaus ei maksanut voittoja, osinkoja, korkoja 
tai konserniavustuksia ulkomaille, ja Veikkaus maksoi kaikki 
veronsa Suomeen.
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