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Veikkauksen tytäryhtiö 
aloitti toimintansa

Toimitusjohtajalta 
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Uudistunut arpajaislaki astui voimaan tammikuun 
alussa. Veikkauksen kannalta keskeistä on, että 
uusi laki mahdollisti meille uuden kansainvälisen 
yritysten välisen liiketoiminnan käynnistämisen 
vuoden alussa. Tytäryhtiö Fennica Gaming perus-
tettiin tammikuun lopulla ja samalla Veikkauksesta 
tuli konserni. Fennica Gamingin liiketoiminta käyn-
nistyi huhtikuussa eArpa-pelien toimittamisella 
ensimmäisille asiakkaille, norjalaiselle Norsk Tip-
pingille ja ruotsalaiselle Svenska Spelille. Korkea-
laatuiset pelit, oman teknisen palvelun luotettava 
toiminta ja laadukas asiakasyhteistyö ovat jo nyt 
saaneet hyvää palautetta asiakkailta. Yritysten 
välinen liiketoiminta on suuri tulevaisuuden mah-
dollisuus, ja tarkoituksenamme on rakentaa siitä 
toinen vahva kivijalka Veikkaukselle.

Uusi arpajaislaki sisältää myös monia muita po-
sitiivisia asioita ja korostaa vahvasti pelaamisen 
vastuullisuutta ja pelihaittojen vähentämistä. Laki 
mahdollistaa viranomaisille aiempaa paremmin 
myös luvattomaan pelitarjontaan ja -markkinointiin 
puuttumisen. Odotuksemme on, että sen johdosta 
viranomaiset puuttuvat aikaisempaa aktiivisemmin 
luvattomaan pelitarjontaan ja -markkinointiin, jotta 
arpajaislain tavoite yksinoikeuden vahvistumisesta 
toteutuisi. 

Toimintaympäristön analysointi ja markkinakehi-
tyksen suunnan ennakointi on tässä suhteessa 
ensisijaisen tärkeää. Alkuvuonna 2022 pelaaminen 
on siirtynyt entistä enemmän digitaaliseen kana-
vaan, jossa Veikkaus kilpailee muiden peliyhtiöi-
den kanssa. Muualle kuin Veikkaukselle kohdis-
tunut nettipelaaminen on kasvanut yli kymmenen 

prosenttia tammi-kesäkuussa 2022 vuodentakai-
sesta. 

Veikkaus toimii nykyisessä kilpaillussa digimark-
kinassa erilaisin ehdoin kuin kilpailijat ja tämä 
siirtää pelaamista muille peliyhtiöille kasvavassa 
määrin. Tämä näyttää johtavan siihen, että yksinoi-
keusjärjestelmän eli Veikkauksen markkinaosuus 
digitaalisesta markkinasta on laskenut viime vuo-
den vastaavasta vertailuajankohdasta viisi pro-
senttiyksikköä ja lähestyy kriittisenä pidettyä 50 
prosentin rajaa. Mikäli tuota voimakkaasti laskevaa 
trendiä ei saada pysäytettyä, pitää Suomessa 
alkaa pohtia kaiken rahapelaamisen saattamista 
saman sääntelyn piiriin. Se voisi palvella nykyistä 
paremmin pelihaittojen ehkäisyä kokonaisuudes-
saan, yhtiön tulevaisuutta ja sitä kautta Suomen ja 
suomalaisten etua.

Jatkamme turvallisemman peliympäristön raken-
tamista tänäkin vuonna. Meille on ehtinyt kertyä 
jo jonkin verran kokemusta viime vuonna voimaan 
astuneen peliautomaattien pakollisen tunnistautu-
misen ja sen mahdollistamien tappiorajojen vaiku-
tuksista pelihaittoihin. Pelaajat ovat hyödyntäneet 
pelaamisen hallinnan välineitä ahkerasti ja kesä-
kuussa 2022 oli voimassa 14 200 peliautomaatteja 
koskevaa itse asetettua peliestoa. Vuorokausi- tai 
kuukausikohtaiseen tappiorajaan törmää kuukau-
sittain 60 000–100 000 asiakasta. 

Matkamme kohti kaiken pelaamisen kattavaa täys-
tunnistautumista on tarkoitus edistyä loppuvuo-
desta kuponkipeleihin tulevalla pakollisella tunnis-
tautumisella. Maailmanlaajuinen komponenttipula 

on kuitenkin aiheuttanut viivästyk-
siä tunnistautumisen edellytyksenä 
olevien uusien myyntipäätteiden 
valmistukseen. Komponenttipulasta 
aiheutuvan myöhästymisriskin vuok-
si Veikkaus esitti kesäkuussa sisä-
ministeriölle, että 1.1.2023 voimaan-
tulevan kuponkipelaamisen pakollisen 
tunnistautumisen käyttöönottoa voitaisiin 
siirtää alkamaan 1.1.2024.  

Osana henkilöstökokemuksen kehittämistä 
olemme rakentaneet henkilöstölle muuntokoulu-
tusohjelmakokonaisuuden vuosille 2022–2025 
tukemaan henkilöstön mahdollisuuksia uudel-
leenkouluttautua yhtiön sisällä yhtiön toteuttaman 
koulutuksen avulla uusiin tehtäviin. Alkuvuonna 
toteutettiin Coding Lab -muuntokoulutusohjelma ja 
syksyllä käynnistyy DATA-Lab-muuntokoulutusoh-
jelma. Ohjelma on saanut positiivisen vastaanoton 
henkilöstön keskuudessa.

Kiitän kaikkia veikkauslaisia, asiakkaita ja kump-
paneita hyvästä yhteistyöstä alkuvuonna! Epä-
varmoista ajoista huolimatta suuntaamme kat-
seemme tulevaisuuteen ja sen mukanaan tuomiin 
mahdollisuuksiin. 

Olli Sarekoski  
toimitusjohtaja  
Veikkaus Oy
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Veikkaus-konsernin tammi-kesäkuu 2022
Veikkaus Oy:n tytäryhtiön Fennica Gamingin perustamisen 
myötä Veikkaus muuttui konserniksi. Osavuosikatsauksessa 
raportoidaan konsernin lukuja, mistä syystä raportoitavat lu-
vut kattavat vain kuluvaa tilikautta eikä vertailua viime vuoteen 
tehdä. Katsauksessa joissakin kohdin mainitut vertailuluvut 
ovat emoyhtiö Veikkaus Oy:n edellisvuoden lukuja. Katsauk-
sessa käytetään myöhemmin termiä Veikkaus kuvaamaan 
koko Veikkaus-konsernia ja Veikkaus Oy:tä kuvaamaan emo-
yhtiötä. 

Konsernin liiketoiminnan varsinaiset tuotot olivat 515,9 milj. 
euroa ja tammi-kesäkuun tulos 330,8 milj. euroa. Liiketoi-
minnan varsinaisissa tuotoissa esitetään rahapelitoiminnan 
pelikate sekä muun liiketoiminnan liikevaihto. Emoyhtiö Veik-
kaus Oy:n tulos tilitetään edunsaajaministeriöille sisältäen ty-
täryhtiöön liittyvät erät, joten tilitettävä tulos 337,7 milj. euroa 
poikkeaa konsernin tuloksesta. Edunsaajaministeriöt jakavat 
tilitetyt varat laissa määritellyille edunsaajaryhmille. Taide, lii-
kunta, tiede ja nuorisotyö saavat varoista 53 %, sosiaali- ja ter-
veysjärjestöt 43 % ja hevosurheilu ja -kasvatus 4 %. Tulokseen 
kirjattu arpajaisvero oli tarkastelukaudella 17,5 milj. euroa.

Rahapelitoiminta: Epävakaalla maailmantilan-
teella vaikutuksia liiketoimintaan 

• Veikkaus Oy:n tammi-kesäkuun tulos oli 337,7 milj. euroa 
(+2,3 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan).

• Veikkaus Oy:n tilikauden rahapelitoiminnan tuotto eli pelikate 
oli 515,9 milj. euroa (-2,1 %).

• Pelikatteesta 49,0 % tuli fyysisistä myyntipaikoista ja 51,0 % 
digitaalisesta kanavasta.

• Tunnistautuneen pelaamisen osuus kaikesta Veikkaus Oy:n 
pelaamisesta tammi-kesäkuussa 2022 oli 77,8 % (+4,1 prosent-
tiyksikköä).

Rahapelitoiminnan pelikatteen laskuun vaikuttivat geopoliitti-
sesta tilanteesta johtuva yleinen kuluttajien epävarmuus sekä 
koronaepidemian myötä muuttunut asiointikäyttäytyminen. 

Suomen rahapelien kokonaismarkkina oli tammi-kesäkuussa 
pelikatteella mitattuna arviolta noin 770 milj. euroa. Luvussa 
yhdistyvät Veikkaus Oy:n pelikate ja H2 Gambling Capitalin 
arvio suomalaisten muualle tapahtuneesta digitaalisesta ra-
hapelaamisesta. Vuoden 2021 tammi-kesäkuuhun verrattuna 
kokonaismarkkina nousi noin 3 %. Veikkaus Oy:n osuus koko-
naismarkkinasta oli noin 67 % (-3 prosenttiyksikköä). 

Rahapelaaminen siirtyy voimakkaasti digitaaliseen kanavaan, 
jossa Veikkaus kilpailee Suomen markkinasta täällä luvatto-
masti toimivien ulkomaisten peliyhtiöiden kanssa. Suomen 
digitaalinen rahapelimarkkina oli tammi-kesäkuussa noin 520 
milj. euroa, josta muualle kuin Veikkauksen palveluun pelat-
tiin H2 Gambling Capitalin estimaatin mukaan noin 260 milj. 
euroa. Muualle kuin Veikkauksen palveluihin kohdistunut net-
tipelaaminen kasvoi tammi-kesäkuussa 14 %. Veikkaus Oy:n 
osuus koko digitaalisesta rahapelimarkkinasta oli katsauskau-
della noin 51 % (-5 prosenttiyksikköä).

Veikkauksen kuluttajille suunnatut pelit on jaoteltu seuraaviin 
peliryhmiin: Arvontapelit, Kasinopelit ja Vedonlyönti. Arvonta-
pelien osuus Veikkauksen rahapelitoiminnan tuotosta oli tam-
mi-kesäkuussa 55 %, Kasinopelien 33 % ja Vedonlyönnin 12 %.
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Veikkauksen suosituimman pelin Loton pelikate, 74,2 milj. eu-
roa, laski tammi-kesäkuussa 14,8 % edellisvuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna. Lasku johtui viime vuoden vastaavaa 
ajankohtaa matalammista poteista sekä asiakkaiden mm. ylei-
seen epävarmuuteen liittyvästä kulutuskäyttäytymisen muu-
toksesta. Vuoden 2021 vertailujaksolla oli tarjolla viimeisin 
ennätyspotti 15,7 miljoonaa euroa, kun tänä vuonna korkein 
potti on ollut 12 miljoonaa euroa.

Eurojackpotin pelikate, 64,7 milj. euroa, pysyi ennallaan edel-
lisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (0,0 %). 10-vuo-
tias Eurojackpot uudistui maaliskuussa 2022 ja aiemman 
Perjantaiarvonnan lisäksi tarjolle tuli uusi Tiistaiarvonta. Sa-
malla pelin maksimipotti nousi 90 miljoonasta 120 miljoonaan 
euroon. Pelikatteeseen vaikutti eniten uuden Tiistaiarvonnan 
tulo Perjantaiarvonnan rinnalle sekä asiakkaiden kulutuskäyt-
täytymisen muutos. Eurojackpotin potti kohosi toukokuussa 
ensimmäistä kertaa yli 100 miljoonaan euroon. 

Muiden arvontapelien tuoteryhmään kuuluvien pelien pelika-
te oli tammi-kesäkuussa yhteensä 145,2 milj. euroa (-11,9 %). 
Pelikatetta laski asiakkaiden kulutuskäyttäytymisen muutos.

 

Peliautomaattien tuottama pelikate oli katsauskaudella 80,4 
milj. euroa (+77,3 %). Kumppaniverkoston peliautomaatit tuot-
tivat katsauskaudella 62,5 miljoonaa euroa (+98,1 %) ja omien 
pelipaikkojen automaatit 17,9 miljoonaa euroa (+29,8 %). Pe-
likatteiden nousu johtuu siitä, että edellisvuoden tammi-ke-
säkuussa suurin osa peliautomaateista oli kiinni noin neljän 
kuukauden ajan. Tänä vuonna vain osa peliautomaateista oli 
alkuvuonna suljettuina. Koronarajoituksista luovuttiin pää-
sääntöisesti maaliskuun alussa. Huhtikuun aikana luovuttiin 
viimeisistä koronarajoituksista kasinoilla. 

Vuonna 2021 tulleiden pakollisten tappiorajojen myötä pelaa-
misen volyymi on laskenut etenkin automaattipelaamisessa. 
Tappiorajojen lisäksi myös koronaepidemia aiheutti muutoksia 
pelaajien kulutustottumuksiin mm. vähentämällä liikkumista 
kauppakeskuksissa, mikä vaikuttaa etenkin pelisalien asia-
kasmääriin. 

Kumppaniverkoston peliautomaateissa julkaistiin kaksi uutta 
peliä. Vetten Neito lanseerattiin kumppaniverkoston automaat-
teihin helmikuun alussa. Kulta-Jaska-tuoteperheeseen kuuluva 
Hippu-peli julkaistiin peliautomaatteihin kesäkuun alussa.

Digitaalisten kasinopelien pelikate oli 85,1 milj. euroa (-1,9 %). 
Nettikasinolla julkaistiin katsauskauden aikana 85 uutta peliä. 
Veikkaus sai julkaista ensimmäisenä toimijana maailmassa 
pelit Leprechauns Luck Cash Collect, Silver Bullet Bandit Cash 
Collect ja WaterBlox Gigablox. 

 

Peliryhmään kuuluvien vedonlyöntipelien pelikate oli 33,6 milj. 
euroa (-26,4 %). Pelikatteen lasku johtui mm. asiakaskoke-
mukseen vaikuttaneista uudistuksista sekä käyttöön otetusta 
vuositappiorajasta.

Kiinteäkertoimisen vedonlyönnin operointiin hankittiin uusi 
alusta, johon digitaalinen pelaaminen siirtyi tammikuussa. 
Alustan käyttöönotossa oli haasteita ja mm. alkuvaiheessa 
joitakin asiakkaille tuttuja ominaisuuksia puuttui. Asiakasko-
kemusta on pyritty parantamaan eri keinoin ja siihen liittyvä 
kehitystyö jatkuu loppuvuoden aikana.

Helmikuun alussa astui voimaan kaikille asiakkaille pakolli-
nen kaikkien pelien yhteinen 15 000 euron vuositappioraja. 
Vuositappiorajan voimaantulolla on ollut negatiivinen vaikutus 
Vedonlyönnin pelikatteeseen. Kesäkuun puolivälissä ammatti-
maisille vedonlyöjille tuli mahdollisuus hakea rajaan poikkeus-
menettelyä, minkä uskotaan vähentävän pelikatemenetyksiä.

Reaktiona Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan Veikkaus sul-
ki 24. helmikuuta pois pelikohteistaan kaikki Venäjän ja Val-
ko-Venäjän kohteet, kuten jääkiekkosarja KHL:n. Tämän ar-
vioidaan laskeneen Vedonlyönti-peliryhmän pelikatetta noin 
parilla prosentilla.

Suomessa pelattujen jääkiekon MM-kisojen tuottama vedon-
lyönnin pelikate oli 4 % korkeampi kuin viime vuoden kilpailu-
jen aikaan. Asiakasmäärä oli kuitenkin noin 3 % edellisvuotta 
alhaisempi, eikä näin ollen yltänyt odotetulle tasolle. Jo pi-
dempiaikaisen trendin perusteella vaikuttaa siltä, että suuret 
kilpailut eivät enää aktivoi satunnaisia vedonlyöjiä samalla ta-
valla kuin aiemmin.

Toto-pelien pelikate (28,5 milj. euroa) laski 6,6 %. Toto-pelien 
pelikate ja asiakasmäärät olivat vielä tammikuussa selvästi 
yli viime vuoden tason, mutta vuositappiorajan tultua voimaan 
helmikuussa sekä pelikate että asiakasmäärät laskivat viime 
vuoden tasosta. Suomen kohteissa on jaettu edellisiä vuosia 
enemmän bonusrahoja hyvien pelikohteiden ja pelikatteen yl-
läpitämiseksi. Muutoksella on pyritty kompensoimaan toimin-
taympäristön muutoksen aiheuttamaa tilannetta ja ylläpitä-
mään asiakastyytyväisyyttä.

Toto-pelien tammi-kesäkuun pelikatteesta 47,7 % tuli Suomen 
ja 45,2 % Ruotsin raveista.

Arvontapelien pelikate oli tammi-kesäkuussa 
284,1 miljoonaa euroa (-10,3 %). 

Kasinopelien pelikate oli tammi-kesäkuussa 
169,6 milj. euroa (+26,4 %).

Vedonlyönnin pelikate oli tammi-kesäkuussa 
62,2 milj. euroa (-18,5 %).

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

veikkaus.fi       Veikkauksen omat pelisalit        Casino Helsinki       Casino Tampere      Asiamiesverkoston myyntipaikat
MYYNTIKANAVAT

55%* 33% 12%
*osuus Veikkauksen rahapelitoiminnan tuotosta
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Myyntipaikoissa ja omissa pelisaleissa siir-
ryttiin koronan jälkeiseen arkeen
Tammi-kesäkuussa Veikkauksen rahapelitoiminnan pelikat-
teesta 49,0 % tuli fyysisistä myyntipaikoista ja 51,0 % digitaali-
sesta kanavasta (-3,7 prosenttiyksikköä). Digitaalisen kanavan 
osuuden lasku johtuu viime vuoden vertailukaudella voimassa 
olleista koronarajoituksista, joiden vuoksi fyysisten myynti-
paikkojen pelikateosuus oli vertailukaudella poikkeuksellisen 
pieni.

Tammi-kesäkuun aikana Veikkauksen verkkopalveluun kirjau-
tui yhteensä noin 1 540 428 asiakasta.

Alkuvuoden aikana Veikkauksen verkkopalvelun ja Veikka-
us-sovelluksen asiakaskokemusta kehitettiin useilla eri uudis-
tuksilla. Kiinteäkertoimisen vedonlyönnin uusi alusta otettiin 

käyttöön tammikuussa ja vedonlyönnin asiakaskokemus-
ta parannettiin koko alkuvuoden ajan. Vuoden alussa 

myös vastuullisuustyökalujen löydettävyyttä paran-
nettiin ja Pelaa maltilla -sivu sekä sen sisällöt 

uudistuivat. Lisäksi pelien riskitasot tuotiin 
Pelaa maltilla -sivulle. 

Alkuvuoden aikana keskityttiin myös 
entistä enemmän verkkopalvelun ja 
sovelluksen asiakaskokemuksen jat-
kuvaan parantamiseen. Huomiota 
on kiinnitetty erityisesti asioinnin 
sujuvuuteen ja pelien löydettävyy-
teen. Isoimmista verkkopalvelun 
uudistuksista Toton sivustouu-
distus ja porukkapelaamisen 
uudistaminen etenivät beta-vai-
heeseen. 

Kaikki Veikkauksen omat pelisalit ja kasinot olivat katsaus-
jakson aikana auki. Yhteiskunnan toimintaa ohjaavat korona-
rajoitukset muuttuivat syksyllä 2021, jonka jälkeen suurin osa 
myyntipaikkojen peliautomaateista sekä omat pelisalit ja ka-
sinot ovat olleet auki. Veikkauksella on yhä valmius reagoida 
koronatilanteen muutoksiin, jos viranomaiset määräävät alu-
eellisia tai toimialakohtaisia rajoituksia asiointiin. 

Veikkaus sulki alkuvuonna 10 omaa pelisaliaan, joiden kannat-
tavuus oli heikentynyt pysyvästi vastuullisuustoimenpiteiden 
ja asioinnissa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Veikkauksella 
on jatkossa vain yksi pelisaliketju aiemman kahden sijasta. 
Pelisalien konseptia ollaan myös uudistamassa. Uudistuksen 
tavoitteena on tuoda pelisaleissa asioiville asiakkaille ensi-
luokkainen ja vastuullinen asiakaskokemus. Veikkaus käyn-
nisti alkuvuoden aikana uuden pelisalikonseptin pilotin viides-
sä pelisalissa.  

Kasinojen aukioloaikoja laajennettiin kevään aikana normaaliin 
yötoimintaan, ja koronan myötä tulleista rajoituksista luovuttiin 
asteittain. Casino Helsingin kävijämäärät ja pelaaminen ovat 
palautuneet kohtuullisesti koronarajoituksista luopumisen jäl-
keen.

Uudelle Nokia Arenalle joulukuussa avatun Casino Tampereen 
kävijämäärät ja pelaaminen eivät ole yltäneet tavoitteeseen, 
vaikka tasaista nousua on ollut nähtävissä. Areenalla järjes-
tetyt jääkiekon MM-kilpailut nostivat kasinon kävijämääriä 
hetkellisesti toukokuussa. Vuoden alussa voimaan tulleet 
Poliisihallituksen linjaamat uudet markkinointiohjeistukset ai-
heuttavat kuitenkin haasteita kasinon asiakaskunnan ja tun-
nettavuuden lisäämiseen.
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Kuponkipelien pakollista tunnistautumista 
valmistellaan
Veikkaus valmistautui alkuvuoden aikana uuden myynti-
päätteen käyttöönottoon kaikissa asiamiesverkoston myyn-
tipaikoissa sekä Veikkauksen omissa pelipaikoissa. Uusi 
myyntipääte on tekninen edellytys sille, että Veikkauksen ku-
ponkipeleissä voidaan ottaa käyttöön pakollinen tunnistautu-
minen.

Vuoden alussa voimaan tulleen arpajaislain uudistuksen mu-
kaisesti Veikkauksen fyysisissä myyntipaikoissa tapahtu-
vassa kuponkipelaamisessa on tarkoitus siirtyä pakolliseen 
tunnistautuneeseen pelaamiseen vuoden 2023 alusta. Myyn-
tipäätteiden komponenttipulasta aiheutuvan myöhästymisris-
kin vuoksi Veikkaus esitti kesäkuussa sisäministeriölle, että 
1.1.2023 voimaantulevan kuponkipelaamisen pakollisen tun-
nistautumisen käyttöönottoa asiamiesmyynnissä voitaisiin 
siirtää alkamaan 1.1.2024. 

Kaikki Veikkaus Oy:n pelit edellyttävät tulevaisuudessa tun-
nistautumista. Nettipelaaminen sekä peliautomaattien ja Pit-
kävedon pelaaminen edellyttävät tunnistautumista jo nyt. Ku-
ponkipelien lisäksi tunnistautuminen tulee pakolliseksi myös 
raaputusarvoissa 1.1.2024 mennessä.

Tunnistautuneen pelaamisen osuus kaikesta Veikkaus Oy:n 
pelaamisesta tammi-kesäkuussa 2022 oli 77,8 % (+4,1 pro-
senttiyksikköä). Tunnistautuneen pelaamisen osuus myynti-
paikkojen kuponkipelaamisesta oli katsauskaudella 44,6 %.

Uusia toimenpiteitä pelihaittojen ehkäisyyn 
myyntipaikoissa
Veikkaus on talven ja kevään aikana käynyt keskusteluja vi-
ranomaisten kanssa uuden arpajaislain tulkinnoista ja siitä, 
mitä pelihaittojen huomiointi tarkoittaa asiamiestoiminnas-
sa. Täydentävät toimenpiteet otetaan käyttöön alkusyksystä, 
kun uudistuvat Asiamiessopimuksen sopimusehdot ja Asia-
miesohje tulevat voimaan. Pelihaittojen ehkäisy tarkoittaa 
myyntipaikoissa entistä huolellisempaa riskien tunnistamista. 
Kaikkien myyntipaikkojen tulee laatia kirjallinen omavalvonta-
suunnitelma kaikista myynnissä olevista Veikkauksen peleis-
tä. Myös kaikissa Veikkauksen omissa pelipaikoissa laaditaan 
omavalvontasuunnitelma. 

Veikkaus päivitti huhtikuussa asiamiesverkoston myyntipaik-
kojen sekä omien pelipaikkojensa ja kasinoidensa ohjeis-
tuksen veikkauspelien myyntityöhön ja markkinointiin uuden 
arpajaislain mukaiseksi. Ohjeistus perustuu hyvälle asiakas-
palvelulle: kaikista Veikkauksen peleistä ja palveluista voi aina 
kysyttäessä kertoa tietoa, ja apua kysyvää asiakasta voi opas-
taa pelin pelaamisessa. Pelien oma-aloitteinen tarjoaminen ei 
ole sallittua.

Veikkauksen omissa pelipaikoissa ja asiamiesmyynnissä 
otettiin viime vuonna käyttöön tehostettu ikärajavalvonta, jolla 
on saavutettu hyviä tuloksia myös tänä vuonna. Veikkauksen 
kumppanit suhtautuvat 30 vuoden viiteikärajan noudattami-
seen vakavasti ja nuorten henkilöiden (18-21 v.) suorittamien 
mystery shopping -koeostojen tulokset ovat parantuneet tasai-
sesti. Päätavoitteena on saavuttaa sadan prosentin taso, ja ku-
luvan vuoden välitavoite on viiteikärajan pitävyyden nostami-
nen 80 %:iin. Viiteikärajan valvonnan pitävyys oli toukokuussa 
noussut 70 %:iin. Veikkauksen omissa pelipaikoissa koeostoil-
la mitattava viiteikärajan pitävyys on vuonna 2022 ollut 99 %. 

Useissa ikärajavalvovattavissa tuotteissa käytössä olevan vii-
teikärajan tarkoitus on osaltaan madaltaa kynnystä ikärajan 
kysymiseen ja asiakkaan iän arvioimiseen ja siten varmistaa, 
etteivät alaikäiset pääse ko. tuotteita ostamaan. Jatkossa yksi 
valvonnan tehokkuuden takaavista toimista on pakollinen tun-
nistautuminen.
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Tytäryhtiö Fennica Gaming aloitti toimintansa
Veikkauksen yritysten välinen liiketoiminta päästiin käynnis-
tämään uuden arpajaislain voimaantulon myötä vuoden 2022 
ensimmäisellä puoliskolla. Erillinen yritysten välistä liiketoi-
mintaa harjoittava tytäryhtiö Fennica Gaming Oy perustettiin 
tammikuun lopussa. Lotteries Entertainment Innovation Allian-
ce AS:n (LEIA) kanssa neuvotellun sopimuksen myötä yhtiö 
aloitti eArpa-pelien toimitukset ensimmäiselle asiakkaalleen 
Norsk Tippingille huhtikuusta lähtien. Myös Svenska Spel 
lanseerasi Fennica Gamingin toimittaman Nokkapokka-pelin 
omalla verkkosivustollaan huhtikuussa.

Ensimmäiset kokemukset lokalisoidun pelitarjonnan toimivuu-
desta ovat olleet rohkaisevia ja pelit vaikuttavat menestyvän 
hyvin osana muuta pelitarjontaa. Korkealaatuiset pelit, oman 
teknisen palvelun luotettava toiminta ja laadukas asiakasyh-
teistyö ovat jo nyt saaneet positiivista palautetta asiakkailta. 
Yhtiön pelitarjonta tukee hyvin myös asiakkaiden omia vas-
tuullisuustavoitteita.

Fennica Gamingin hallitukseen valittiin Veikkaus Oy:n johtoryh-
män jäsenistä toimitusjohtaja Olli Sarekoski, CIO Ari Aarnihuh-
ta, CFO Regina Sippel ja lakiasiainjohtaja Hanna Kyrki.

Fennica Gamingin toimitusjohtajana aloitti Veikkaus Oy:ssä lii-
ketoimintajohtajana toiminut Timo Kiiskinen.

Markkinointia pelaamisen hallinnan välineistä
ja urheiluhengestä 
Veikkaus teki alkuvuoden 2022 aikana markkinointi- ja viestin-
täpanostuksia edistääkseen suomalaisten tietoisuutta pelaa-
misen hallinnan välineistä ja Veikkauksen vastuullisuustyöstä. 
Suurimmat markkinointitoimenpiteet liittyivät oman pelaami-
sen hallinnan tietoisuuden kasvattamiseen. 

Brändimarkkinoinnin avulla otettiin urheilun parissa kantaa 
suomalaisille tärkeisiin teemoihin kuten tasa-arvoon ja yhden-
vertaisuuteen sekä reiluun ja turvalliseen peliin. Kampanjassa 
hyödynnettiin Veikkauksen pitkäaikaisia markkinointiyhteis-
työkumppanuuksia, jotka myös seisoivat kampanjan päätee-
man ”Maailman tarvitsee enemmän urheiluhenkeä” takana. 
Veikkauksen brändin jatkuvan seurannan mielikuvamittarit 
kehittyivät positiivisesti kevään aikana. 

Veikkauksella on käytössään laaja-alaiset CSAT-mittaukset 
asiakaskokemuksen kehittymisen seurantaa varten. CSAT-mit-
tauksessa kartoitetaan niiden asiakkaiden osuutta, jotka ovat 
tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Asia-
kastyytyväisyyttä yleisellä tasolla mittaava CSAT-luku vaihteli 
kasauskaudella 76,2 %:n ja 81,4 %:n välillä. CSAT-luku oli kat-
sauskauden parhaalla tasolla kauden päättyessä kesäkuussa. 

Veikkaus Oy:llä oli kesäkuun lopussa 2 223 000 rekisteröity-
nyttä asiakasta. Rekisteröityneiden asiakkaiden määrä kasvoi 
tammi-kesäkuussa noin 44 000 asiakkaalla (+ 2,0 %).
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Veikkaus Oy:n hallitukseen nimitettiin 22.3.2022 pidetyssä yh-
tiökokouksessa uudeksi jäseneksi ja samalla hallituksen pu-
heenjohtajaksi Kaisa Olkkonen.

Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Leena Vainiomäki ja 
jäseninä Christian Cedercreutz, Pekka Hurtola, Anne Larilahti, 
Juha A. Pantzar ja Hanna Sievinen. Toisena uutena jäsenenä 
hallitukseen valittiin Juha Väre.

Peliongelmien määrä vuoden 2020 tasolla 
Veikkaus seuraa peliongelmien määrän kehitystä Taloustut-
kimuksen Telebus-kyselyssä kysyttävällä pulssikysymyksellä 
“Minulla on ollut viimeisen vuoden aikana vaikeuksia hallita 
rahapelaamistani”. Huhtikuun 2021 ja toukokuun 2022 välise-
nä aikana väitteen kanssa täysin tai jossain määrin samaa 
mieltä oli 1,7 % vastaajista (edellinen lukema oli 2,2 %). Puls-
sikysymys esitetään vuosittain noin 4 000 henkilölle. Kyselyn 
virhemarginaali on +/-0,9 prosenttiyksikköä. 

Peliongelmien kehitystä seurataan myös laajalla 5 000 vas-
taajan väestötason kyselyllä, jossa käytetään kansainvälistä 
peliongelmia kartoittavaa SOGS-R-kysymyspatteristoa. Kyse-
ly toteutetaan vuonna 2022 kaksi kertaa. Huhti-toukokuussa 
tehdyn kyselyn mukaan rahapeliongelmaisten osuus koko vä-
estöstä oli 2,5 % (väestöestimaatti 104 000 henkilöä). Rahape-
liongelmaisten määrä on noussut hieman syksyn 2021 kyse-
lystä, jossa ongelmaisten osuus oli 1,8 %. (75 000 henkilöä). 
Tämän kyselyn virhemarginaali on +/- 1,4 prosenttiyksikköä. 
On ilmeistä, että korona vaikutti vuoden 2021 kyselykierroksen 
poikkeuksellisen alhaiseen peliongelmien määrään. Tuoreim-
massa mittauksessa ongelmapelaamisen määrä oli samalla 
tasolla kuin vuoden 2020 kyselyssä, jossa oltiin jo aiempaa 
matalammalla tasolla. Aiemmin peliongelmat olivat noin 3 pro-
sentin tasolla.   

Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa peliongelmien määrän 

Päämääränä hiilineutraali peliyhtiö
Veikkauksen päämääränä on olla hiilineutraali peliyhtiö, ja se 
sitoutui viime vuoden lopussa Science Based Targets initiati-
ve -ilmastoaloitteeseen (SBTi). SBT-aloitteen ilmastotavoitteet 
perustuvat tieteelliseen laskentamenetelmään ja tarjoavat 
yrityksille työkalun, jonka avulla ne voivat edistää Pariisin il-
mastosopimuksen päämäärien saavuttamista. Vuoden 2022 
alussa Veikkaus aloitti SBTi:n tavoiteasetannan ja hiilitiekartan 
rakentaminen järjestämällä sisäisiä työpajoja. 

Veikkaus osallistui katsauskaudella UN Global Compactin (GC) 
järjestämään SDG Ambition Accelerator -koulutusohjelmaan, 
jossa opittiin edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 
(SDG) vaikuttavasti ja merkityksellisesti omassa tavoitease-
tannassa ja toiminnassa. Lisäksi Veikkaus valittiin GC:n Clima-
te Ambition Accelerator -koulutusohjelmaan. 

Toimittajahallinnan kehitysprojektia jatkettiin päivittämällä 
hankintaperiaatteet. Lisäksi Veikkaus osallistui KEINO-Akate-
mian vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelmaan.

kehittymistä neljän vuoden välein tekemässään tutkimuk-
sessa. Veikkaus teettää itse tutkimuksia tiheämmällä aika-
välillä, jotta se pystyy kehittämään toimenpiteitään pelion-
gelmien ehkäisemiseksi.

Peliautomaattien vuoden 2021 alusta voimaan tullut pakolli-
nen tunnistautuminen ja niiden kuuluminen pakollisten tap-
piorajojen sisälle on antanut pelaamisensa ongelmaiseksi 
kokeneille uusia mahdollisuuksia pelaamisen hallintaan ja 
rajoittamiseen. Kesäkuussa 2022 oli voimassa 14 200 peli-
automaatteja koskevaa itse asetettua peliestoa. Vuorokau-
si- tai kuukausikohtaiseen tappiorajaan törmää kuukausit-
tain 60 000–100 000 asiakasta. 

Peliongelmissa auttavan palvelun Peluurin tilastojen perus-
teella peliongelmien kohtaamisen painopiste on siirtynyt 
fyysisistä peliautomaateista digitaalisissa kanavissa tar-
jottaviin automaattipeleihin. Sama kehitys on havaittavissa 
myös Veikkauksen Taloustutkimuksella teettämissä väes-
tökyselyissä. Fyysisten peliautomaattien osuus on ongel-
malliseksi koettuna pelimuotona puolittunut, kun nettika-
sinopelien osuus on yli kaksinkertaistunut tarkasteltaessa 
vuoden 2018 jälkeistä aikaa. Pelaamisen siirtyminen nettiin 
on haaste peliongelmia ehkäisevälle työlle, sillä suuri osa 
digipelaamisesta kohdistuu muihin kuin Veikkauksen tarjoa-
miin rahapeleihin. Veikkaus Oy:n hallitukselle 

uusi puheenjohtaja

Peliongelmaisten osuus väestöstä

126 000
133 000

116 000
107 000

126 000
117 000 116 000
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1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

3,5 %

55 000
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Huhtikuu 2017 Joulukuu 2017 Huhtikuu 2018 Joulukuu 2018 Huhtikuu 2019 Elokuu 2018 Marraskuu 2018 Huhtikuu 2020 Marraskuu 2020 Marraskuu 2021 Kesäkuu 2022

Lähde: Veikkauksen Taloututkimuksella teettämät väestökyselyt rahapeliongelmien laajuudesta SOGS-R –mittarilla mitattuna. Vastaajina 5000 henkilöä / kysely. Virhemarginaali ±0,49 %-yksikköä
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Henkilöstö
Veikkaus-konsernin palveluksessa oli tammi–kesäkuussa 
keskimäärin 1 393 henkilöä. Vakituista henkilöstöä oli 1 369 ja 
määräaikaista 24. Kokoaikaisena työskenteli 1 081 ja osa-ai-
kaisena 312 henkilöä. 

Vuoden 2022 alussa Veikkauksessa toteutettiin ensimmäis-
tä kertaa uudenmuotoinen Siqni-henkilöstötutkimus. Tutki-
muksen avulla pyritään syventämään henkilöstöymmärrystä 
tunnistamalla työn merkityksellisyydelle keskeiset elementit. 
Tutkimustulosten läpikäynti henkilökohtaisella tasolla sisälly-
tettiin osaksi veikkauslaisten vuosittaisia onnistumiskeskus-
teluja. 

Veikkaus oli mukana toukokuussa julkaistussa Vastuullinen 
työnantaja -tutkimuksessa. Tutkimuksen tulokset pysyivät 
edellisen vuoden tasolla, ja Veikkaus sijoittui valtakunnalli-
sessa vertailussa kolmannelle sijalle +1000 -organisaatioiden 
sarjassa. Veikkauksen erityisinä vahvuuksina nousivat tut-
kimuksessa esiin edellisen vuoden tapaan esihenkilötyöhön 
panostaminen, työhyvinvointi, työn ja muun elämän tasapaino 
sekä hyvä työnhakijakokemus. 

Tase ja maksuvalmius 
Veikkauksen tase ja maksuvalmius ovat hyvällä tasolla. Kon-
sernin taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa 638,0 milj. 
euroa. Vuoden 2022 tuloksen ennakkona edunsaajaministeri-
öille on tilitetty alkuvuoden aikana 329,0 milj. euroa.  

Arpajaisveroprosentti laski 1.1.2022 vuoden määräajaksi 3,4 
%:iin (2021: 5,5 %, 2020: 12 %). Tästä johtuen Veikkauksen val-
tiolle tilittämä arpajaisvero, 17,5 milj. euroa, on poikkeukselli-
sen alhainen.

Veikkaus-konsernin kustannukset koostuvat pääosin emoyh-
tiön kustannuksista. Veikkauksen tavoitteena on optimoida 
kulujen ja liiketoiminnan varsinaisten tuottojen suhdetta ja 
tavoitteeseen liittyvä KPI-mittari on koko henkilöstön 2022 ta-
voitteena ja strategiapalkkiomittarina.
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Lyhyen aikajänteen riskit ja tulevaisuuden- 
näkymät
Tulevaisuudennäkymien arviointia hankaloittaa epävarmuus 
siitä, kuinka nopeasti - jos lainkaan -  kuluttajakäyttäytyminen 
palautuu koronapandemiaa edeltävän kaltaiseksi, miten suuri 
vaikutus vastuullisuustoimenpiteillä on pelaamiseen ja mikä 
on geopoliittisen ja taloudellisen tilanteen vaikutus kulutus-
kysyntään. Uudistetulla arpajaislailla on keskeinen rooli siinä, 
miten pelaaminen jatkossa kanavoituu Veikkauksen tarjontaan 
erityisesti kasvavassa ja vahvasti kilpaillussa digitaalisessa 
rahapelimarkkinassa.  

Veikkauksen strategista suunnitelmaa toteuttava, kansainvä-
listä yritysten välistä liiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö aloitti 
toimintansa keväällä. Yrityksen liiketoimintaa pyritään kasvat-
tamaan aktiivisesti koko ajan.

Korona-ajalla sekä päätetyillä vastuullisuustoimenpiteillä on 
merkittävä vaikutus Veikkauksen tulokseen, minkä vuoksi yh-
tiö ei näe mahdollisena saavuttaa valtion vuoden 2022 talous-
arvioon kirjattua tuottoarviota.

Yhtiön valvonta ja riskienhallinta on kuvattu Corporate Gover-
nance 2021 -katsauksessa.
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KONSERNIN JA EMOYHTIÖN LAAJA TULOSLASKELMA

TTuuhhaatt  eeuurrooaa 11--66//22002222** 11--66//22002222 11--66//22002211
KKOONNSSEERRNNII EEMMOOYYHHTTIIÖÖ EEMMOOYYHHTTIIÖÖ

VVAARRSSIINNAAIISSEENN  LLIIIIKKEETTOOIIMMIINNNNAANN  TTUUOOTTOOTT 551155  994433 551155  990055 552277  008855

LLiiiikkeettooiimmiinnnnaann  mmuuuutt  ttuuoottoott 11  559900 66  229988 11  113388

AArrppaajjaaiissvveerroo 1177  550011 1177  550011 2288  777733

MMaatteerriiaaaalliitt  jjaa  ppaallvveelluutt 5599  228866 5599  228866 5577  229944

TTyyöössuuhhddee--eettuuuukkssiissttaa  aaiihheeuuttuuvvaatt  kkuulluutt 4411  777711 4411  220011 4411  117711

LLiiiikkeettooiimmiinnnnaann  mmuuuutt  kkuulluutt 5511  666644 5500  446688 5522  335544

PPooiissttoott  jjaa  aarrvvoonnaalleennttuummiisseett 1166  553311 1166  113344 1188  445577

LLIIIIKKEEVVOOIITTTTOO 333300  778800 333377  661133 333300  117733

RRaahhooiittuussttuuoottoott 114499 114499 9955
RRaahhooiittuusskkuulluutt 9977 9900 6622

TTUULLOOSS  EENNNNEENN  VVEERROOJJAA 333300  883333 333377  667722 333300  220066

VVEERROOTT 00 00 00

TTIILLIIKKAAUUDDEENN  VVOOIITTTTOO 333300  883333 333377  667722 333300  220066

Tulos / osake*

Osakkeiden lukumäärä 6 000 6 000

Tulos per osake 55 138,75 55 034,35

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

*Vuoden 2021 vertailuluvut puuttuvat, koska konserni raportoidaan ensimmäistä kertaa

KONSERNIN JA EMOYHTIÖN LAAJA TULOSLASKELMA 

Tuhat euroa 1-6/2022*
KONSERNI

1-6/2022
EMOYHTIÖ

1-6/2021
EMOYHTIÖ
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KONSERNIN JA EMOYHTIÖN TASE
KONSERNIN JA EMOYHTIÖN TASE

Tuhat euroa 30.6.2022* 30.6.2022 31.12.2021

KONSERNI EMOYHTIÖ EMOYHTIÖ

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT

Aineelliset hyödykkeet 100 715 100 626 113 383

Aineettomat hyödykkeet 28 702 20 013 21 427

Käyttöoikeusomaisuuserät 25 395 25 395 25 395

Pitkäaikaiset sijoitukset 939 18 130 1 003

Pitkäaikaiset saamiset ja ennakkomaksut 12 898 12 898 12 898

168 650 177 064 174 107

LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus 3 041 3 041 3 300

Ennakkomaksut 329 000 329 000 658 000

Saamiset 20 393 20 886 25 812

Rahavarat ja muut lyhytaikaiset sijoitukset 116 928 114 714 142 218

469 361 467 640 829 331

VARAT YHTEENSÄ 638 011 644 704 1 003 437

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 600 600 600

Hankintapääoma 151 258 151 258 151 258

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 346 346 346

Aikaisempien tilikausien voitto 0 0 0

Tilikauden tulos 330 833 337 672 680 014

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 483 036 489 875 832 218

VELAT

PITKÄAIKAISET VELAT

Vuokrasopimusvelat 17 767 17 767 17 767

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat velvoitteet 4 492 4 492 4 492

Muut pitkäaikaiset velat 1 302 1 291 1 302

23 562 23 551 23 562

LYHYTAIKAISET VELAT

Vuokrasopimusvelat 8 503 8 503 8 503

Ostovelat ja muut velat 122 910 122 774 139 155

131 413 131 277 147 658

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 638 011 644 704 1 003 437

Tuhat euroa 30.6.2022*
KONSERNI

30.6.2022
EMOYHTIÖ

31.12.2021
EMOYHTIÖ
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTAERITTELY VARSINAISEN LIIKETOIMINNAN TUOTOT LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Tuhat euroa

Osake- 
pääoma

Hankinta-
pääoma

Sijoitetun 
oman 
pääoman 
rahasto

Aikaisempien 
tilikausien 
voitto

Kertyneet 
voittovarat

Oma pääoma 
yhteensä

OMA PÄÄOMA 31.12.2021 600 151 258 346 0 680 014 832 218
Luovutus Opetus- ja 
kulttuuriministeriölle -360 408 -360 408
Luovutus Sosiaali- ja 
terveysministeriölle -292 406 -292 406
Luovutus Maa- ja 
metsätalousministeriölle -27 201 -27 201
Edellisen tilikauden voitto 680 014 -680 014 0
Tilikauden voitto  330 833 330 833
OMA PÄÄOMA 30.6.2022 600 151 258 346 0 330 833 483 036

13

Tuhat euroa Osake- 
pääoma

Hankinta- 
pääoma

Sijoitetun 
oman 

pääoman 
rahasto

Aikaisempien 
tilikausien 

voitto
Kertyneet 
voittovarat

Oma 
pääoma 
yhteensä

Tuhat euroa 1-6 / 2022*

ERITTELY VARSINAISEN LIIKETOIMINNAN TUOTOT

Tuhat euroa 1-6 /2022*

KASINOPELIT
Peliautomaatit yhteensä 80 421
   - Kumppaniverkosto 62 517
   - Omat Pelipaikat 17 904

Muut kasinopelit 89 196
KASINOPELIT YHTEENSÄ 169 616

ARVONTAPELIT
Viikottaiset arvontapelit 178 613
Päivittäiset arvontapelit 85 537
Raaputusarvat 19 952
ARVONTAPELIT YHTEENSÄ 284 102

VEDONLYÖNTI
Vedonlyöntipelit 33 639
Toto-pelit 28 549
VEDONLYÖNTI YHTEENSÄ 62 187

RAHAPELITOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ 515 905

GAAS-TUOTOT 38

VARSINAISEN LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ 515 943

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 
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KONSERNIN JA EMOYHTIÖN RAHAVIRTALASKELMAKONSERNIN JA EMON RAHAVIRTALASKELMA

TTuuhhaatt  eeuurrooaa 11--66//22002222 11--66//22002222 11--66//22002211
KKOONNSSEERRNNII EEMMOOYYHHTTIIÖÖ EEMMOOYYHHTTIIÖÖ

LLIIIIKKEETTOOIIMMIINNNNAANN  RRAAHHAAVVIIRRTTAA::

Liikevoitto 333300  778800 333377  661133 333300  117733

Oikaisut 

Suunnitelman mukaiset poistot 15 859 15 463 17 975

Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua (+/-) 209 209 160

RRaahhaavviirrttaa  eennnneenn  kkääyyttttööppääääoommaann  mmuuuuttoossttaa 334466  884488 335533  228844 334488  330088

KKÄÄYYTTTTÖÖPPÄÄÄÄOOMMAANN  MMUUUUTTOOKKSSEETT

   Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 260 260 -44

   Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 5 419 4 926 4 098

   Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -16 245 -16 391 -39 823

LLiiiikkeettooiimmiinnnnaann  rraahhaavviirrttaa  eennnneenn  rraahhooiittuusseerriiää  jjaa  vveerroojjaa 333366  228822 334422  007799 331122  553399

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista (-) -97 -90 -62

Saadut korot liiketoiminnasta 62 62 95

LLIIIIKKEETTOOIIMMIINNNNAANN  RRAAHHAAVVIIRRTTAA  ((AA)) 333366  224477 334422  005511 331122  557722

IINNVVEESSTTOOIINNTTIIEENN  RRAAHHAAVVIIRRTTAA::

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -11 810 -19 828 -14 578

Aineellisten ja aineettomien  hyödykkeiden luovutustulot 1 199 1 199 465

Saadut osingot investoinneista 87 87 0

IINNVVEESSTTOOIINNTTIIEENN  RRAAHHAAVVIIRRTTAA  ((BB)) --1100  552244 --1188  554411 --1144  111122

RRAAHHOOIITTUUKKSSEENN  RRAAHHAAVVIIRRTTAA::

Vuokravelkojen takaisinmaksu 0 0 0

Tilitetty edunsaajaministeriöille -351 014 -351 014 -281 177

RRAAHHOOIITTUUKKSSEENN  RRAAHHAAVVIIRRTTAA  ((CC)) --335511  001144 --335511  001144 --228811  117777

RRAAHHAAVVAARROOJJEENN  MMUUUUTTOOSS:: -25 291 -27 505 17 283

Rahavarat ja muut lyhytaikaiset sijoitukset tilikauden alussa 142 218 142 218 149 288

RRAAHHAAVVAARRAATT  TTIILLIIKKAAUUDDEENN  LLOOPPUUSSSSAA 111166  992288 111144  771144 116666  557700
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