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Toimitusjohtajalta

Kohti uutta

R

AY aloitti taipaleensa kahdeksan hyväntekeväisyysjärjestön
ja valtiovallan yhdessä perustamana huhtikuussa vuonna 1938. Samalla RAY sai yksinoikeuden raha-automaatteihin eli käytännössä pajatsoihin.
Perimätiedon mukaan tuolloin sisäasiainministerinä toiminut Urho
Kekkonen olisi jossakin tokaissut, että rahapelaamiseen täytyy saada joku tolkku ja tämän vuoksi Suomessa
lähdettiin yksinoikeuden tielle. Nykykielellä tolkku tarkoittaa vastuullista
rahapelaamista.
Saatuja tuottoja ohjattiin alusta alkaen hyvään tarkoitukseen. Ensimmäinen investointikohde oli Lastensairaala
Helsingin Meilahdessa.
Vuosikymmenien saatossa rahapelaaminen on muuttunut teknologisen kehityksen myötä valtavasti ja pelaamisen mahdollisuudet ovat samalla lisääntyneet. Automaatit on digitalisoitu, pelisaleja on sijoitettu eri puolille maata,
Suomen toistaiseksi ainoa kasino on toiminut jo 25 vuotta ja pelaaminen on
tullut mahdolliseksi verkossa.
RAY:n toiminnan kaksi ydintä ovat koko ajan säilyneet ennallaan: hyvä tarkoitus ja rahapelaamisen vastuullisuus.
Vuosikymmenien saatossa RAY:n avustustoiminnan kautta hyvään tarkoitukseen on ohjattu rahaa 10,5 miljardia euroa! Lisäksi sotiemme veteraaneille
on vuosien aikana ohjautunut 2,4 miljardia euroa. Ilman näitä voimavaroja suo- "RAY:n toiminnan kaksi ydintä
malainen sosiaali- ja terveysjärjestökenttä ovat koko ajan säilyneet
ja niihin nojautuva vapaaehtoistyö näytennallaan: hyvä tarkoitus ja
täytyisivät tyystin toisenlaisina. Suomalaisten hyvinvointia on 78 vuotta kehitet- rahapelaamisen vastuullisuus."
ty voimallisesti RAY:n tuella.
RAY:n historia on monella tapaa hyvin kunniakas. Pajatsokin on olennainen
osa monien paikkakuntien kulttuurihistoriaa.
Vaikka RAY itsenäisenä yhdistyksenä onkin nyt lakannut, niin RAY:n tarina
jatkuu uudessa peliyhtiössä. Samalla toiminnan kulmakivet, hyvä tarkoitus ja
tolkku, ovat uuden peliyhtiön toiminnan ytimessä.
Suuret kiitokset kaikille RAY:n pelaajille kaikkina vuosikymmeninä, tärkeää
työtä tekeville sosiaali- ja terveysalan järjestöille ympäri Suomea ja tuhansille
RAY:tä palvelleille työntekijöille. RAY:n lippua on ollut hienoa kantaa.
Kiitos RAY, onnea uusi Veikkaus!
Velipekka Nummikoski
RAY:n toimitusjohtaja 2012-2016
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RAY:N VUOSI 2016
RAY:ssä tehtiin päivittäin töitä, jotta vastuullisen rahapelaamisen
tuotoilla voitiin tukea suomalaista hyvinvointia. RAY:n arvoketju
alkoi pelaajasta ja päättyi yksittäisen ihmisen hyvinvoinnin
edistämiseen myös tänään.
Strategia
Strategian ydin oli nykyisen rahapelien yksinoikeusjärjestelmän säilyttäminen.
Peliyhteisöjen yhdistymisen lähestyessäkin tämä ydin säilyi muuttumattomana.
RAY:n toiminta oli tehokasta ja pelit järjestettiin vastuullisesti. Tavoitteena
oli mahdollisimman mittava yhteiskunnallinen kokonaishyöty.
Tarkasteluvuonna strategian toteuttamista jatkettiin RAY:n hallituksen hyväksymillä rahapelitoiminnan, avustustoiminnan, henkilöstöpolitiikan, viestinnän sekä ICT:n linjauksilla.

Peliyhteisöjen yhdistymistä valmisteltiin
Vuonna 2016 jatkettiin, valtiovallan johdolla, vuonna 2015 käynnistynyttä valmistautumista kolmen rahapeliyhteisön, RAY:n, Veikkauksen ja Fintoton yhdistämiseen. Toukokuussa valtioneuvosto päätti uuden, valtion kokonaan omistaman FRV Evo Oy -nimisen osakeyhtiön perustamisesta (nimi väliaikainen).
Kesällä FRV Evo Oy:n hallitus päätti, että uuden rahapeliyhtiön nimi on Veikkaus, valitsi peliyhtiölle toimitusjohtajaksi Olli Sarekosken ja nimitti peliyhtiön
johtoryhmän. Tasavallan presidentti vahvisti uuden arpajaislain 21.12.2016 ja se
tuli voimaan 1. tammikuuta 2017.

RAY:n arvot
RAY:n arvot olivat asiakaskeskeisyys, avoimuus, luotettavuus ja toiminnan tehokkuus. Arvot otettiin huomioon RAY:n kaikessa toiminnassa. Arvojen lisäksi
toimintaa ohjasivat RAY:n hallituksen hyväksymät eettiset ohjeet.

Mitä arvot tarkoittivat RAY:ssä?
Luotettavuus: RAY oli viihdyttävän ja vastuullisen rahapelaamisen asiantuntija. Tuotteet ja palvelut toimivat luvatusti ja turvallisesti. Vastuullisuudesta huolehdittiin yhdessä kumppanien kanssa. Siihen kuului myös suomalaisen kansalaisjärjestötoiminnan kehittäminen ja avustusten ohjaaminen vaikuttaviin kohteisiin sekä rahojen oikean käytön seuranta.
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Avoimuus: Luottamus RAY:hyn perustui rehellisyyteen. Tehtiin vain niitä
asioita, joista voitiin avoimesti kertoa, oli kyse peleistä, avustuksista, hallinnosta tai sidosryhmätoiminnasta. Odotuksia kuunneltiin ja RAY:ssä kannustettiin keskusteluun.
Tehokkuus: Yhteisellä päämäärällä ja toimimalla tehokkaasti saatiin aikaan
parempia tuloksia. RAY:n työllä oli tarkoitus. Pelien tuotot ohjattiin tehokkaasti sinne, missä rahaa tarvittiin. Uusilla innovaatioilla varmistettiin, että peleistä oli huvia yhä useammille.
Asiakaskeskeisyys: RAY tarjosi pelaaja-asiakkaita kiinnostavia pelejä ja palveluja, sekä auttoi yhteistyökumppaneita ja avustuksia saavia järjestöjä onnistumaan. Pelaajille annettiin välineitä hallita omaa pelaamistaan. Palvelut olivat aina laadukkaita ja luotettavia. Peleistä ja avustuksista kerrottiin niin, että
muutkin kiinnostuivat. Hyvä yhteistyö toimi myös RAY:ssä.
RAY järjesti arpajaislaissa määriteltyjä pelejä rahoittaakseen terveyttä ja
sosiaalista hyvinvointia edistäviä yleishyödyllisiä yhteisöjä.
Raha-automaattiyhdistys (RAY), Veikkaus Oy ja Fintoto Oy yhdistyivät vuoden 2017 alusta yhdeksi valtion kokonaan omistamaksi rahapeliyhtiöksi, Veikkaus Oy:ksi, jolla on yksinoikeus toimeenpanna rahapelejä Suomessa. Samalla päättyi RAY:n virallinen toiminta julkisoikeudellisena yhdistyksenä. RAY:n
rahapelitoiminta siirtyi uudelle yhtiölle. Samasta ajankohdasta 1.1.2017 lukien
RAY:n avustustoiminta siirtyi sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen, missä
jatkossa toimii avustusten valmistelua, maksatusta ja seurantaa varten Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).
Uuden Veikkauksen tuotot käytetään yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Rahapelituotoista 53 prosenttia menee Veikkauksen nykyisille edunsaajille, 43 prosenttia Raha-automaattiyhdistyksen edunsaajille ja 4 prosenttia Fintoton edunsaajille. Tuottojenjaosta on säädetty uudella lailla.
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RAY:n pelitoiminnan tuotto vuonna 2016

Pelipisteet 581,1 milj. € (71,8 %)
RAY-pelisalit 110,1 milj. € (13,6 %)
Digitaaliset kanavat 73,3 milj. € (9,1 %)
Casino Helsinki 28,8 milj. € (3,6 %)
Ravintolakasinopelit 14,6 milj. € (1,8 %)

Pelitoiminnan tuoton
jakautuminen vuonna 2016

Myynti ja vuokraus 1,5 milj. € (0,2 %)
Yhteensä 809,4 milj. €

Tilitetty STM:lle avustuksina 420,3 milj. € (51,9 %)
Sijoituspaikkamaksut 92,8 milj. € (11,5 %)
Arpajaisvero 96,9 milj. € (12,0 %)
Henkilöstökulut 79,5 milj. € (9,8 %)
Nettoinvestoinnit 37,4 milj. € (4,6 %)
Muut kulut 82,5 milj. € (10,2 %)
Yhteensä 809,4 milj. €
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ
RAY:llä oli arpajaislaissa määritetty yksinoikeus raha-automaatti-,
kasinopeli- ja pelikasinotoimintaan. Rahapelitoiminnan tuotto
käytettiin suomalaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen
tukemiseen sekä sotiemme veteraanien kuntoutukseen. Viihteen ja
ajanvietteen lisäksi RAY:n pelien pelaaminen oli myös kannanotto
hyvän asian puolesta.

RAY:n yksinoikeus koski raha-automaatti- ja kasinopelitoimintaa Manner-Suomessa. Yksinoikeudella haluttiin varmistaa vastuullisuuden periaatteet, kuten
rikollisuuden torjunta, pelaajan oikeusturva ja pelihaittojen ehkäiseminen. Lisäksi haluttiin varmistaa, että kansalaisten halua pelata ei käytetty yksityiseen
voitontavoitteluun. Pelitoiminnalla kerätyt varat ohjattiin suomalaisten hyvinvointiin. RAY:n yhteiskuntavastuuseen sisältyi sosiaalisen ja taloudellisen vastuun lisäksi myös hyvän hallinnon periaatteille pohjautuva eettinen liiketoiminta sekä ympäristövastuu.

Yhteiskuntavastuu RAY:n strategiassa
Vastuullinen
rahapelitoiminta
"Tarjoamme
kiinnostavia
pelejä ja
pelaamista
vastuullisesti."

Hyvä hallinto
"Olemme rehellinen, avoin
ja läpinäkyvä.
Toimimme
oikeudenmukaisesti ja
tasapuolisesti."

Avustustoiminta

Ympäristövastuu

Vastuu
henkilöstöstä

"Suomessa
säilyy
aktiivinen ja
monipuolinen
järjestötoimijoiden
kenttä."

"Olemme
resurssitehokkaita ja
mininoimme
liiketoiminnassa
ympäristölle
aiheutuneen
kuormituksen."

"Välitämme
henkilöstöstämme ja
kannustamme
sitä
parhaaseen
tulokseen."

Sosiaaliseen vastuuseen kuuluivat rahapelitoiminnan tuote- ja kuluttajasuoja, henkilöstöstä huolehtiminen sekä hyvät toimintatavat yritys- ja yhteiskuntasuhteissa. Taloudellisessa vastuussa korostui se, että koko liikevoitto käytettiin yhteiskunnallisiin tarkoituksiin. Lisäksi RAY:n avustusosasto valmisteli avustusehdotuksen sekä valvoi avustusten käyttöä.

Raportointimallina GRI G4
RAY on julkaissut yhdistetyn vuosi- ja vastuukertomuksen vuodesta 2003 ja
sitä ennen vuosikertomuksen vuodesta 1938 lähtien. Vuoden 2008 raportti oli
ensimmäinen GRI (Global Reporting Initiative) -ohjeistuksen mukainen raportti, joka sisälsi sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun teemat. Vuonna
2015 RAY siirtyi raportoimaan GRI G4 -ohjeiston mukaisesti.
RAY:n vuosi- ja vastuuraportin on hyväksynyt yhdistyksen johtoryhmä, jonka jälkeen raportti on annettu tiedoksi yhdistyksen kokoukselle.
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Yksinoikeus velvoitti vastuuseen
RAY:n tavoitteena oli rahapelilinjausten ja vastuullisuusohjelman mukaisesti tavoittaa rahapelitarjonnalla mahdollisimman laaja ja kohtuullisesti pelaava asiakaskunta. RAY halusi pitää huolta asiakkaistaan, ja siksi esimerkiksi rahapelitoiminnan vastuullisuuskonsepti, johon sisältyi Pelaa maltilla -viestintä ja
asiakkaiden pelaamisen hallinnassa tukeminen, koski kaikkia RAY:n pelaamisen
muotoja. Pelaaminen RAY:n pelisaleissa ja yrityskumppaneiden tiloissa on Suomessa suosittua, ja RAY:n rahapelaamisen imago oli tutkimusten perusteella
hyvä. RAY tavoitteli tekemisellään vastuullisen pelaamisen ajatusjohtajuutta.

Voitot suomalaisten hyödyksi
RAY:n yhteiskunnallinen merkitys perustui kansainvälisestikin ainutlaatuiseen
tapaan yhdistää rahapelaaminen, niiden vastuullinen järjestäminen ja sosiaalija terveysjärjestöjen rahoitus. RAY oli merkittävin yksittäinen sosiaali- ja terveysalan järjestötoiminnan rahoittaja Suomessa. RAY:n avustustoiminnan tavoitteena oli, että Suomessa on monipuolinen ja aktiivinen järjestötoimijoiden
kenttä, jossa järjestöillä on hyvät mahdollisuudet edistää kansalaisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.

Odotukset vuodelle 2017 ja
toiminnan arviointi
RAY:n toiminta loppui vuoden 2016 viimeisenä päivänä. 1.1.2017 Fintoton, Raha-automaattiyhdistyksen ja Veikkauksen rahapelitoiminnot siirtyivät uuteen
Veikkaukseen.

RAY kaikkialla Suomessa
RAY ehti toimia 78 vuotta valtion ja kansalaisjärjestöjen yhteisenä organisaationa. Vuonna 2017 suomalaiset peliyhteisöt yhdistyvät yhdeksi valtio-omisteiseksi yhtiöksi. Yhdistymisen jälkeenkin suomalainen rahapeliyhtiö tarjoaa
vastuullisesti kiinnostavia pelejä asiakkaille.
Vuonna 2016 RAY:n pelitoiminnan tuottoa kertyi 809,4 miljoonaa euroa.
Tuotostaan RAY maksoi valtiolle arpajaisveroa yhteensä 96,9 miljoonaa euroa sekä yrittäjille sijoituspaikkakorvauksia 92,8 miljoonaa euroa. Verojen, sijoituspaikkakorvausten, sekä oman toiminnan kulujen ja investointien jälkeen
jäävä voitto oli 423,5 miljoonaa euroa, joka jaetaan sosiaali- ja terveysjärjestöille ja ohjataan sotiemme veteraanien kuntoutukseen. RAY:n palveluksessa

Suomalaisten pelikäyttäytyminen vuosina 2014–2016
2016

2015

2014

18 - 79 -vuotiaista suomalaisista pelasi RAY:n automaatteja (%)

35,1

33,3

34,5

18 - 79 -vuotiaista suomalaisista pelasi RAY:n automaatteja viikon aikana (%)

14,9

14,5

15,1

Suomalaisista pelasi RAY:n pöytäpelejä (%)

4,5

5,3

5,6

RAY:n peleihin kulutettiin vuositasolla per suomalainen (€) 1

184

182

178

0,72

0,72

0,72

RAY:n peleihin kulutettu summa oli kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista (%) 2
1 Yli 18-vuotiaat pelaajat. Raportointitapa muuttunut vuonna 2015.
2 Lähde: Tilastokeskus (vuoden 2016 arvo on vielä arvio). Luvut sisältävät FISIM-tulot.
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Rahapelaamisen osuus kotitalouksien käytettävissä olevista
tuloista vuosina 2010–2016
1,80 %
1,60 %
1,40 %
1,20 %
1,00 %
0,80 %
0,60 %
0,40 %
0,20 %
0,00 %
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kulutus kotimaisiin yksinoikeuspeleihin yhteensä
Kulutus RAY:n peleihin

Lähde: Tilastokeskus

oli vuoden lopussa 1786 rahapelien ammattilaista. Heistä noin tuhat työskenteli pelinhoitajina ja asiakaspalvelijoina RAY:n pelipaikoissa.
Yhdistyksen pääkonttori sijaitsi Espoossa, ja kansainvälisin pelisäännöin
toimiva kasino Helsingissä.
RAY:llä oli reilut 100 toimipaikkaa eri puolilla Suomea, joista pelisaleja 90.
Omien toimipaikkojen lisäksi RAY on näkynyt kaupoissa, kioskeissa, huoltamoilla ja ravintoloissa. RAY:n automaatteja ja pelipöytiä oli sijoitettu yhteensä 7200 julkiseen tilaan eri puolille Suomea.

Yksinoikeus vaati työtä
Kansalaisten luottamus ja suhtautuminen yhdistyksen toimintaan myönteisesti oli yksinoikeusaseman ja pelaamisen hyväksyttävyyden kannalta RAY:lle
tärkeää. Onnistumista mitattiin säännöllisesti kysymällä kansalaisten mielipidettä yksinoikeusjärjestelmästä ja pelitoiminnan hyväksyttävyydestä, luottamuksesta raha-automaattitoimintaan ja pelitoiminnan mieltämisestä yhteiskunnallisesti vastuulliseksi.
RAY:n yksinoikeuden kannatus oli jatkuvasti korkealla tasolla, vuonna 2016
noin 70 prosenttia. Kansalaiset arvostivat sitä, että RAY:n rahapelitoiminnan
voitto ohjattiin suomalaisille sosiaali- ja terveysjärjestöille.

Suomalaisten rahapeliyhteisöjen pelikate* vuosina 2014–2016

Rahapeliyhteisöjen pelikate yhteensä (mrd. €)
RAY:n osuus pelikatteesta (milj. €)
Osuus pelaamisen kokonaiskulutuksesta (%)

2016

2015

2014

1,8

1,7

1,7

808

795

775

45

46

46

* Pelikatteella tarkoitetaan pelaajien rahapeleihin käyttämään rahamäärää, josta on vähennetty pelaajille maksetut voitot.
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Huviksi ja hyödyksi vuonna 2016
Suomalaiset pelasivat RAY:n pelejä 184 eurolla
per aikuinen
Sairaus- ja vammaisjärjestöt 90,8 milj. € (28,8 %)

Avustuksina
järjestöille
315,3 milj. €

Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt 58,6 milj. € (18,6 %)
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt 50 milj. € (15,9 %)
Lapsi- ja perhetyön järjestöt 34 milj. € (10,8 %)
Monialajärjestöt 27,8 milj. € (8,9 %)
Ikääntyneiden järjestöt 23 milj. € (7,3 %)
Nuorisoalan järjestöt 13 milj. € (4,1 %)
Omaisjärjestöt 11,9 milj. € (3,8 %)
Työllisyyden edistäminen ja työttömien järjestöt 3,1 milj. € (1 %)
Pelastusalan vapaaehtoisjärjestöt 3 milj. € (1 %)

RAY:n yksinoikeuden kannatus vuosina 2009–2016 (%)
Tutkimuskysymys: "Raha-automaattitoiminnan yksinoikeus on säilytettävä
nykyisellään Raha-automaattiyhdistyksellä – RAY:llä"

Lähde: Taloustutkimuksen Omnibus-väestökysely
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Vuonna 2015 tehdyn IRO Research Oy:n toteuttaman kyselytutkimuksen
mukaan yhdeksän kymmenestä suomalaisesta piti tärkeänä, että rahapelien
tuotto pysyi Suomessa.

Ikärajatunnistetun pelaamisen nousu
Kansalaisten ja RAY:n sidosryhmien mielestä RAY on jo usean vuoden ajan onnistunut estämään alaikäisten pelaamisen hyvin tai melko hyvin. Tämän taustalla olivat hyvä kumppaniyhteistyö pelipisteiden valvonnassa, RAY:n oman
henkilökunnan aktiivisuus pelipaikoissa sekä luotettavat rekisteröintikäytännöt Casino Helsingissä ja digitaalisissa peleissä.

Kansalaisten mielipide ikärajavalvonnan
onnistumisesta pelipisteissä vuosina 2008–2016 (%)

Lakimuutos *
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* Rahapelaamisen ikäraja nousi 18 vuoteen.
Lähde: Taloustutkimuksen Omnibus-väestökysely

Tutkimuskysymys: "Kuinka hyvin ikärajavalvonta pelipisteissä mielestänne toteutuu?"
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Automaattisesti ikärajatunnistetun pelaamisen osuus RAY:n kokonaispelaamisesta oli viime vuonna noin 27 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että noin 216
miljoonaa euroa RAY:n tuotosta tuli automaattisesti ikärajatunnistetusta pelaamisesta.
RAY sai viime vuosina eniten kriittistä palautetta peliongelmien ehkäisystä ja hyvän hallinnon toteuttamisesta. Yhdistykseltä odotettiin entistä avoimempaa ja läpinäkyvämpää toimintaa. Sen toivottiin ottavan enemmän vastuuta peliongelmaisista asiakkaistaan ja tukevan peliongelmaisten pelikieltoa.
Uusien työntekijöiden vastuullisuuskoulutuksia jatkettiin vuonna 2016. Lisäksi henkilökunnalle järjestettiin peliongelmasta koulutus- ja keskustelutilaisuus yhdessä Veikkauksen ja Fintoton kanssa.

Rahapelaaminen kuuluu suomalaiseen arkeen
Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaista suomalaisista 80 prosenttia pelasi rahapelejä 12 viime kuukauden aikana. Suomessa pelataan rahapelejä eniten Euroopassa.
Yleisintä pelaaminen oli 25–64-vuotiaiden ikäryhmässä. Suurin osa aktiivisesti pelaavista oli yli 50-vuotiaita. Yli 50-vuotiaiden viikoittaisessa pelaami-

Kansalaisten mielipide raha-automaattien
määrästä Suomessa vuosina 1997–2016 (%)

Lähde: Taloustutkimuksen Omnibus-väestökysely

Tutkimuskysymys: "Onko rahavoittoja antavien automaattien määrä maassamme
mielestänne sopiva vai pitäisikö niiden määrää muuttaa?"
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sessa näkyy Loton merkittävä osuus. Raha-automaattien pelaaminen painottui huomattavasti nuorempiin ikäryhmiin kuin kokonaispelaaminen.
Tutkimusten mukaan Suomessa käytetään pelaamiseen eniten rahaa Euroopassa, ja raha-automaattipelaamisessa RAY oli listan kärjessä. Tätä selittää muusta Euroopasta jossain määrin poikkeava raha-automaattien sijoittelu. Pelien sijoittelu ja pelaamisen näkyminen julkisilla paikoilla teki pelaamisesta avointa ja hyväksyttävämpää myös niiden silmissä, jotka eivät
rahapelejä pelanneet. Luottamus RAY:n toimintaan oli eurooppalaisittain
korkealla tasolla.

Kansalaisten mielipide raha-automaattien määrästä
vuosina 2009–2016, kansainvälinen vertailu (%)
Tutkimuskysymys: "Onko rahavoittoja antavien automaattien määrä
maassamme mielestänne sopiva vai pitäisikö niiden määrää muuttaa?"

Lähde: Taloustutkimuksen Omnibus-väestökysely
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Luottamus RAY:n toimintaan
vuosina 2009–2016 (%)
Tutkimuskysymys: "Raha-automaattiyhdistyksen toiminta
on luotettavaa"

Lähde: Taloustutkimuksen Omnibus-väestökysely
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RAY:n kokeminen yhteiskunnallisesti
vastuulliseksi vuosina 2009–2016 (%)
Tutkimuskysymys: "Kuinka hyvin Raha-automaattiyhdistykseen
sopii arvio yhteiskunnallisesti vastuuntuntoinen?"

Lähde: Taloustutkimuksen Omnibus-väestökysely
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Yhteiskuntavastuuraportoinnin keskeiset tunnusluvut

2016

2015

31

30

Muutos
ed.
vuoteen

Vastuullinen pelaaminen
Pelisaleissa ikärajatarkastus johtanut sisäänpääsyn eväämiseen (%)
Pelikiellot ja -rajoitukset peliongelmaan liittyen (kpl)
Itse asetetut pelikiellot digitaalisissa kanavissa (kpl) 1
Puheeksiotto- ja paluukeskustelut asiakkaan kanssa Casino Helsingissä (lkm)
RAY:n pelien kulutusosuus käytettävissä olevista tuloista (%)

-

1 152

1 040

11 %

43 001

51 988

-17%

504

481

5%

0,7

0,7

-

809,4

796,3

2%

59

60

-

Taloudellinen vastuu
Pelitoiminnan tuotto (milj.€)
Kannattavuus (%)

315,3

309,3

2%

Valtiokonttorille veteraanien kuntoutukseen (milj.€)

Avustukset järjestöille (milj.€)

111,5

117,0

5%

Arpajaisvero (milj.€)

96,9

95,4

2%

Sijoituspaikkamaksut kumppaneille (milj.€)

92,8

98,1

-5 %

Henkilöstön palkka- ja sosiaalikulut (milj.€)

79,5

73,1

9%

RAY:n osuus rahapeliyhteisöjen pelikatteesta (%) 2

45,0

46,0

-

1 786

1 632

9%

14

12

-

3

3

-

68,8

63,5

-

9 897

9 482

4%

76

79

-

3 580

3 290

9%

4,6

4,7

-2 %

Henkilöstö
Henkilöstön määrä 31.12. (hlö)
Vaihtuvuus (%)
Sairauspoissaoloprosentti (%)
Sitoutumisindeksi 3

Ympäristövastuu
Kiinteistöjen sähkön kulutus (MWh)
Vihreän sähkön osuus sähkönkulutuksesta (%)
Kaukolämmönkulutus (MWh) 4
Työsuhde- ja tuotannon autojen ajetut kilometrit (milj.ajoneuvo-km)

1 Sisältää pelikiellot, joiden pituus on maksimissaan 1 vuosi.
2 Pelikate = pelien tuotto vähennettynä pelaajille maksetuilla voitoilla.
3 Lähde: Spirit Oy 2016. Suomen yleisnormi 67 vuonna 2016.
4 Sisältää kaukolämmön pääkonttorilla ja Casino Helsingissä, jotka ovat RAY:n kiinteistöpinta-alasta yhteensä lähes 50 %
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Yhteiskuntavastuun johtaminen
Rahapeliala, yksinoikeusasema ja arpajaislaki asettivat RAY:n vastuullisuudelle
korkeat vaatimukset. Käytännössä RAY:ssä vastuullisuutta toteutettiin enemmän kuin mitä laki edellytti.
Yhteiskuntavastuun yleisestä johtamisesta ja kehittämisestä yhdistyksessä
vastasi yhteiskuntavastuuyksikkö. Yksikössä seurattiin alan kotimaista ja kansanvälistä kehitystä, tehtiin aloitteita ja kehitysehdotuksia sekä käytiin tiivistä
vuoropuhelua RAY:n eri yksiköiden ja alan
eri
järjestöjen kanssa. Yksikköä johti viestinRahapeliala, yksinoikeusasema
tä- ja vastuullisuusjohtaja, joka edusti vasja arpajaislaki asettivat RAY:n
tuullisuustoimintoa johtoryhmässä. RAY:ssä
vastuullisuudelle korkeat
vastuullisia toimintatapoja kehitettiin sovittujen vastuullisuusperiaatteiden mukaisesvaatimukset.
ti, ja lisäksi yhteiskuntavastuuyksikkö toimi
tarvittaessa asiantuntijana erilaisissa hankkeissa ja projekteissa.
Säännöllisestä raportoinnista RAY:n hallitukselle vastasi toimitusjohtaja osana toimitusjohtajan katsausta.
Vuonna 2016 yhteiskuntavastuullisuusyksikkö keskittyi pääasiassa käynnissä olleeseen kolmen rahapeliyhtiön vastuullisuustoimenpiteiden integroimiseen ja uutta yhtiötä koskevien uusien vastuullisuusaloitteiden ja suunnitelmien laatimiseen. Vuoden aikana integraatiotyön tuloksena tehtiin muun
muassa uuden yhtiön vastuullisuuden strategiamittaristo sekä aloite Peluurin
rahoituksen kasvattamisesta ja Peli poikki -ohjelman sisällyttämisestä Peluurin palvelukokonaisuuteen. Lisäksi yhdistyksen omalle henkilöstölle suunnattua Pelaamisen hallinnan ohjelmaa esiteltiin EL (European Lotteries) -organisaation vastuullisuusseminaarissa Pariisissa.

Hallituksen yhteiskuntavastuumittarit vuosina 2014–2016
2016

2015

2014

-

42

50

Kansalaiset kannattavat RAY:n rahapelitoiminnan yksinoikeutta (%) 2

73

68

69

Kansalaisten mielestä RAY:n avustukset menevät oikeisiin kohteisiin, täysin
samaa mieltä (%) 2

34

29

33

Alaikäispelaamisen valvonta onnistuu, erittäin & melko huonosti (%) 2

28

34

32

Ongelmapelaamista pystytään rajoittamaan, pelaa väestöstä ongelmallisen
paljon raha-automaatteja (%) 2

1,6

1,7

1,7

Pelaajamäärän kehitys, vuoden aikana pelanneet ja viimeisen kuukauden aikana
pelanneet (%) 3

31,3 ja
20,0

29,2 ja 19,3

*29,8 ja
19,5

2 215 900

2 581 000

2 522 000

78 %

100 %

-

RAY tulee tunnetuksi vastuullisena, tehokkaana ja luotettavana organisaationa (%) 1

RAY:n panostukset pelihaittojen ehkäisyyn (€)
Eettiset ohjeet -verkkokoulutuksen suorittaneet, uudet työntekijät (%) 4

1 Lähde: TNS Gallupin Yritysten maine- ja vastuullisuustutkimus (TRIM-indeksi). Vuonna 2016 tutkimusta ei teetetty.
2 Lähde: Taloustutkimuksen Omnibus väestökysely.
3 Lähde: Taloustutkimuksen Catibus-väestökysely.
* Luvut muutettu vastaamaan uutta raportointitapaa.
4 Vuonna 2015 koulutuksen suorittivat kaikki uudet sekä vanhat työntekijät. Uusi tunnusluku vuonna 2015.
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Vastuullisuuden jäsenyydet
•
•
•

European Casino Association ECA, edustus vastuullisuusryhmä
Finnish Business Society (FiBS)
WWF:n Green Office

Yritysvastuun olennaisuusarvio
RAY:ssä laaja olennaisuustyö tehtiin vuonna 2015. Tuolloin sidosryhmiltä kysyttiin heidän tärkeänä pitämiään yhteiskuntavastuun aiheita ja näkökulmia sidosryhmäkyselyllä, jota tarkasteltiin lähemmin sisäisessä asiantuntijatyöpajassa. Lopputuloksena syntyi matriisi, jossa RAY:n yhteiskuntavastuun oleelliset
teemat sijoitettiin suhteessa toisiinsa sidosryhmien arvion ja arvioidun liiketoimintavaikutuksen perusteella. Lopuksi olennaiset teemat luokiteltiin niiden
tärkeyden mukaan merkittävää lisäarvoa ja kilpailukykyä tuoviin teemoihin sekä vaatimukset ja odotukset täyttäviin aiheisiin. Vuoden 2016 GRI G4 -raportin sisältö ja sen painotukset on johdettu olennaisuusarvioin lopputuloksesta.

Yhteiskuntavastuun olennaiset teemat
Täytämme
vaatimukset
ja vastaamme
odotuksiin
• Rahapelitoiminnan
vastuullinen
markkinointi

Toimimme
tehokkaasti ja
olemme
kilpailukykyisiä

• Rikollisuuden
ehkäiseminen

• Avoin, rehellinen
ja läpinäkyvä
johtaminen,
päätöksenteko
sekä viestintä

• Vastuu
ympäristöstä

• Vastuu
henkilöstöstä

Tuotamme
merkittävää
lisäarvoa
• Kiinnostava ja
vastuullinen
pelitarjonta
• Luotettavat pelit
ja rahaliikenne
sekä turvatut
asiakastiedot
• Alaikäispelaamisen
estäminen
• Pelihaittojen
ehkäisy
• Vastuullinen
ja vaikuttava
avustustoiminta

TÄRKEÄ
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HALLINNOINTI
RAY:n toiminnan taustalla oli paljon lainsäädännöllistä ohjausta,
joka määritteli sekä peli- että avustustoiminnan raamit ja
organisaation hallinnon.

Hallintomalli ohjasi toimintaa
RAY:llä oli 94 sosiaali- ja terveysalalla toimivaa jäsenjärjestöä. Ne olivat edustettuina ylintä toimivaltaa käyttäneessä yhdistyksen kokouksessa.
RAY:n hallituksen muodostivat seitsemän valtioneuvoston ja seitsemän yhdistyksen kokouksen valitsemaa edustajaa. Hallituksen kokouksissa oli vuoden 2016 aikana lisäksi puhe- ja läsnäolo-oikeus myös kolmannella henkilöstön edustajalla.
RAY:ssä työskenteli yli 1 700 koko- tai osa-aikaista henkilöä.
RAY oli julkisoikeudellinen yhdistys, jonka toimintaa säätelivät lait ja asetukset. Niissä määriteltiin peli- ja avustustoiminnan raamit ja organisaation hallinto.
Toimintaa valvoivat sisäministeriö ja sen alaisuudessa toimiva Poliisihallitus,
sosiaali- ja terveysministeriö (STM), yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus. Valtiovallalla oli määräysvalta yhdistyksen hallituksessa.

Organisaatio 31.12.2016
Valtioneuvosto,
SM, STM, VM
Strategia-j a
edunvalvontajohtaja
Jarmo Kumpulainen
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Sisäinen tarkastus
Jari Lemetyinen

Hallitus

Toimitusjohtaja
Velipekka Nummikoski

Johtoryhmä
Avustustoiminta
Sisko Seppä

Yhdistyksen kokous

Sisäiset palvelut
Alpo Rivinoja

Lakiasiat
Mari Mustakoski

Liiketoiminta
Timo Kiiskinen

Viestintä ja
vastuullisuus
Jari Elo
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Hallitus ja johtoryhmä johtivat
toimintaa
RAY:n hallitukseen kuului 14 jäsentä, joista yhdistyksen kokous oli valinnut seitsemän ja valtioneuvosto nimittänyt seitsemän. Johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja ja viisi muuta johtajaa.

Hallituksen jäsenet vuonna 2016 ja muutokset
Valtioneuvoston nimeämät jäsenet:
Raimo Vistbacka, puheenjohtaja 2016–
-- palkitsemis- ja nimitysvaliokunta
-- s. 1945
-- OTK, varatuomari
-- valtiopäiväneuvos
Timo Heinonen, jäsen 2016–
-- ensimmäinen varapuheenjohtaja
-- s. 1975
-- KM
-- kansanedustaja
Annika Saarikko, jäsen 2015–
-- s. 1983
-- FM
-- kansanedustaja
-- Turun kaupunginvaltuusto, jäsen
-- Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto, jäsen
-- Muistiliitto ry., varapuheenjohtaja
-- HIV-säätiö, varapuheenjohtaja
-- Tiukulan säätiö, hallituksen jäsen
-- Suomen 4H-liitto, hallituksen jäsen
Kari Anttila, jäsen 2016–
-- s. 1959
-- pääsihteeri, eduskunta
Jouko Narikka, jäsen 1.3.2015–
- s. 1960
-- budjettineuvos, valtiovarainministeriö
Jukka Aalto, jäsen 2013–
-- tarkastusvaliokunnan pj.
-- s. 1965
-- VM
-- talousjohtaja, SM
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Liisa Heinämäki, jäsen 1.3.2015–
-- tarkastusvaliokunta
-- s. 1961
-- KT, YTT
-- neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö
-- Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (Vamlas)

Yhdistyksen kokouksen nimeämät jäsenet:
Pekka Räsänen, toinen varapuheenjohtaja 2016–
-- s. 1959
-- toiminnanjohtaja, Kuurojen palvelusäätiö
Lisbeth Hemgård, jäsen 2013–
-- s. 1958
-- VTM
-- toiminnanjohtaja, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl
-- ASPA-säätiö, hallituksen jäsen
-- ASPA- palvelut, hallituksen jäsen
-- Fidida, hallituksen jäsen 2012–
-- Kehitysvammaliitto, valtuuston jäsen 2007–
Janne Juvakka, jäsen 2016
-- tarkastusvaliokunnan jäsen
-- s. 1966
-- eMBA, YTM
-- toiminnanjohtaja, Suomen Diabetesliitto ry
-- Diabetestutkimussäätiö, hallituksen jäsen
-- Kuntoutussäätiö, hallituksen jäsen
Hanna Markkula-Kivisilta, jäsen 2013–
-- tarkastusvaliokunnan jäsen
-- s. 1965
-- VTM
-- pääsihteeri, Pelastakaa Lapset ry
-- SOSTE ry, hallituksen jäsen
-- LSKL, hallituksen jäsen
Ilkka Repo, jäsen 2013–
-- s. 1973
-- KTM
-- toimitusjohtaja, Allergia- ja astmaliitto ry
-- Sosiaalialan työnantajat ry, hallituksen jäsen
-- Suomen Setlementtiliitto ry, hallituksen jäsen
-- Kansalaisareena ry, hallituksen jäsen
-- EJY ry, hallituksen jäsen
-- Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö, hallituksen jäsen vuodesta 2014
-- SOSTE ry, valtuuston jäsen

20

RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti 2016 | HALLINNOINTI

Riitta Särkelä, jäsen 2016
-- rahapelivaliokunta
-- s. 1957
-- YTM
-- pääsihteeri, Ensi- ja turvakotien liitto ry
-- Lastensuojelun Keskusliitto (varajäsen)
-- Sosiaalipoliittinen yhdistys, hallituksen jäsen
-- Kansaneläkelaitos, hallituksen jäsen
Sari Tervonen, jäsen 2016
-- s. 1966
-- kasvatustieteiden maisteri
-- toiminnanjohtaja, Epilepsialiitto ry
-- Aspa-säätiö, hallituksen pj.
-- Aspa Palvelut Oy, hallituksen varapj.
-- SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, hallituksen jäsen
-- Kuntoutussäätiö, hallituksen varajäsen
-- Vates-säätiö, valtuuskunnan jäsen

RAY:n henkilöstön edustajat:
Juha Inkeroinen
huoltovastaava
Heikki Kupiainen
huoltoedustaja
Kristiina Lindroos, puhe- ja läsnäolo-oikeus
toimistoassistentti

Hallituksen ja valiokuntien palkkiot vuonna 2016
Puheenjohtajan kuukausipalkkio 1 300 €
Varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 800 €
Jäsenten kuukausipalkkio 650 €
Kokouspalkkio/kokous/henkilö 250 €
Valiokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 300 €
Valiokunnan jäsenen kokouspalkkio 250 €
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Jari Elo

Mari Mustakoski

Alpo Rivinoja

Sisko Seppä

Timo Kiiskinen

Velipekka Nummikoski

RAY:N JOHTORYHMÄ 31.12.2016
Velipekka Nummikoski, toimitusjohtaja
-- VTM, s. 1962
-- RAY:n palvelukseen ja johtoryhmän jäseneksi 1.4.2012.
Jari Elo, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
-- KTM, s. 1969
-- RAY:n palvelukseen 17.11.2014 ja johtoryhmän jäseneksi 1.12.2014.
Timo Kiiskinen, liiketoimintajohtaja
-- DI, s. 1964
-- RAY:n palvelukseen 1.6.2010 ja johtoryhmän jäseneksi 1.4.2013.
Mari Mustakoski, lakiasiainjohtaja
-- OTK, VT, LLM, s. 1972
-- RAY:n palvelukseen 15.1.2008 ja johtoryhmän jäseneksi 23.5.2012.
Alpo Rivinoja, sisäisten palvelujen johtaja
-- ekonomi, VTM, s. 1954
-- RAY:n palvelukseen 1.4.2007, johtoryhmän jäseneksi 1.5.2007 ja
toimitusjohtajan sijaiseksi 1.12.2014 alkaen.
Sisko Seppä, avustustoiminnan johtaja
-- VTK, s. 1954
-- RAY:n palvelukseen ja johtoryhmän jäseneksi 1.9.2011.
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Johtoryhmän palkat ja palkkiot vuosina 2014–2016
2016
Kiinteä osa

2015

Muuttuva osa

Kiinteä osa

Muuttuva osa

2014
Kiinteä osa

Muuttuva osa

Toimitusjohtaja

222 376

11 638

222 074

223 129

1 683

Muu johtoryhmä

746 501

36 229

717 753

889 798

11 490

Yhteensä

968 877

47 867

939 827

1 112 927

13 173

Sisäinen tarkastus
RAY:n sisäisen tarkastuksen periaatteista päätti RAY:n hallitus ja sisäisestä tarkastuksesta vastasi toimitusjohtaja. Käytännön tarkastustoiminnasta vastasi
sisäisen tarkastuksen yksikkö, jota johti tarkastuspäällikkö.
RAY:n hallitus hyväksyi sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman tarkastusvaliokunnan esityksestä. Sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti puolivuosittain tarkastusvaliokunnalle ja toimitusjohtajalle sekä tarvittaessa johtoryhmälle sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman toteutumisesta sekä
yhteenvedon tarkastushavainnoista.
Vuonna 2016 sisäinen tarkastus teki toimintasuunnitelmansa mukaiset tarkastukset sekä konsultoi ja tuki eri yksiköitä sisäisessä valvonnassa.

Riskienhallinta
Edellisvuonna alkanut riskienhallintaprosessien jalkauttaminen linjaorganisaatioon eteni liiketoiminnan päätöksentekoa tukevaan riskienhallintaan. Prosessit
vietiin tiiviiksi osaksi toiminnansuunnittelua ja riskienhallinnallisia toimia Edellisvuonna alkanut
seurattiin säännöllisesti eri päätök- riskienhallintaprosessien
sentekofoorumeissa ja -ryhmissä. Lijalkauttaminen linjaorganisaatioon
säksi kattavaa riskikartoitusta tehtiin
muun muassa turvallisuuden ja luo- eteni liiketoiminnan päätöksentekoa
tettavuuden eri osa-alueilla. Työ jat- tukevaan riskienhallintaan.
kuu hallintatoimien viemisenä uuden
yhtiön muuttuvaan toimintaympäristöön. RAY:n ERM-malli sekä riskitietokanta olivat myös runkona integraatiotyön riskienhallinnan periaatteissa; ne olivat kiinteänä osana uuden yhtiön toiminnansuunnitteluprosessia niin projektitasolla kuin FRV Evo:n hallitusraportoinnissa.
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HUVIKSI JA HYÖDYKSI
Toimintavuoden aikana RAY:n rahapelaajien määrä kääntyi
kasvuun. Pelivalikoimaa laajennettiin muun muassa Alkemiapelillä, jossa voi pelisalissa voittaa jopa 100 000 euroa. Lisäksi
korttimaksamista edistettiin ja ravintolapelipöytiin tuotiin
uusi maksupäätejärjestelmä. Toisen kasinon perustaminen
edistyi ja myös itävaltalaisen peliyhtiön kanssa toteutettava
nettipokeriyhteistyö eteni.
Toimintavuoden tärkeimmäksi tavoitteeksi otettiin pelaajamäärien vähenemisen pysäyttäminen. Tavoitteelle annettiin nimi ”165”, jolla tarkoitettiin pyrkimystä hankkia 165 uutta asiakasta päivittäin. Se kirjattiin kaikkien rahapelitoiminnassa mukana olevien tavoitteeksi. Toimintavuoden aikana tahtotila toteutui, ja RAY:n pelaajakunta alkoi kasvaa.
Tuottojen kasvu oli erityisen voimakasta Pelaamo-pelisaleissa, klubeilla ja
nettikasinolla. Niiden kasvu ylitti budjetoidun taRAY Etuasiakkaiden määrä son siten, että pelipisteiden jääminen tavoitetasosta kyettiin korvaamaan. Casino Helsinki ja ravintokasvoi vuotta aiemmasta
lakasinopelit pitivät tuottotasonsa vaikeasta markseitsemän prosenttia, siis
kinatilanteesta huolimatta.
Toimintavuoden lopussa RAY:n kanta-asiakkaita,
noin 51 600 asiakkaalla.
Etuasiakkaita, oli noin 420 000. Määrä kasvoi vuotta aiemmasta seitsemän prosenttia, siis noin 50 000. RAY Etuasiakkuus kehittyi voimakkaasti erityisesti uuden RAY Mobiilisovelluksen kautta.
Huhtikuussa käynnistetty rahapelaamisen imagokampanja paransi rahapelaamisen mielikuvaa. Puolet kampanjamateriaalia nähneistä suhtautui kampanjaan myönteisesti ja kolmannes koki sen muuttaneen suhtautumistaan RAY:hyn myönteisemmäksi. Videoita katsottiin Facebookissa yli 1,3 miljoona kertaa,
nettitelevisiossa yli 1,1 miljoonaa kertaa ja YouTubessa noin 405 000 kertaa.
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Uusia pelejä ja ennätyksellinen päävoitto
Toimintavuonna pelipisteisiin ja -saleihin tuotiin pelattavaksi 12 peliä, joista kolme oli niin sanottuja kausipelejä. Lisäksi kaksi entuudestaan tuttua peliä tuotiin uuteen automaattimalliin. RAY Nettikasinolle ja mobiilipeleihin tuli 30 peliä.
Uudet pelit eivät saaneet aikaan vuoden 2015 kaltaista tuottojen kasvua,
mutta pelituotanto kykeni vastamaan entistä paremmin liiketoiminnan tarpeisiin keskisuurten voittojen ja laajemman pelivalikoiman ansiosta.
Toimintavuoden kesäkuussa pelisaleissa lanseerattiin Alkemia-peli, jossa voi
voittaa 100 000 euron yllätyspäävoiton. Se oli RAY:n pelisalien historian suurin mahdollinen voittosumma. Pelin menestys täytti kaikki odotukset ja sai aikaat kiinnostumaan entistä enemmän Pelaamojen tuotetarjonnasta.
Aiemmin suurin pelisaleista voitettava summa oli ulkomaalaisvalmisteisten Bling-monipeliautomaattien päävoitto, joka saattaa suurimmillaan nousta 50 000 euroon. Toimintavuonna Bling-automaateilla järjestettiin turnauksia, joissa osallistujilla oli kolme minuuttia aikaa saada mahdollisimman paljon
pisteitä, ja eniten pisteitä saanut voitti rahapalkinnon.
Lisäksi monipeliautomaatti Voiton levitystä jatkettiin.

Korttimaksamiskampanja ja Kasko
Syyskuussa käynnistetty korttimaksamiskampanja tuotti tulosta, sillä Etuasiakkuutteen liitettiin ennätysmäärä maksukortteja syys-lokakuussa. Kortti- ja lähimaksamisen osuus maksuliikenteestä jatkoi kasvuaan
Toimintavuonna aloitettiin myös pelipöytien korttimaksamisen ja maksuliikenteen seuraamisen, Kaskon, levittäminen.

Kakkoskasinohanke eteni ja uusia Pelaamoja avattiin
RAY perääntyi vuonna 2015 suunnitelmasta avata kasino Virolahdelle. Talouspoliittinen ministerivaliokunta antoi RAY:lle saman vuoden joulukuussa luvan
hakea toisen kasinon sijoituspaikkaa myös muualta kuin Itä-Suomesta. RAY
sai 76 ehdotusta kasinon sekä uusien Feel Vegas -klubien sijaintipaikaksi 30
eri paikkakunnalta.
Karsintavaiheiden jälkeen uusi kasino päätettiin perustaa osaksi Tampereelle suunniteltavaa Kansi ja Areena -hanketta. Sen vahvuuksia ovat hyvä sijainti sekä runsas tapahtuma- ja palvelutarjonta.
Pelisaleissa järjestettiin
Hankkeen ensimmäisen vaiheen on määrä valmisennätysmäärä tapahtumia,
tua vuonna 2020.
Toimintavuoden elokuussa avattiin uudet Feel kaikkiaan noin 800.
Vegas -peliklubit Rovaniemelle ja Espooseen. Kumpikin työllistää noin 20 henkeä. Feel Vegas -peliklubien tuotto kasvoi toimintavuonna hyvin. Tosin uusien klubien rakentamista Rovaniemelle ja Espooseen
jouduttiin viivästyttämään toisen kasinon hakuprosessin vuoksi.
Pelaamo-ketjun tuotto oli kovassa kasvussa. Toimintavuonna avattiin kolme
uutta Pelaamo-pelisalia, kaksi Pelaamoa remontoitiin ja kaksi Pelaamoa muutti
uusiin tiloihin. Espoossa sijaitsevalle Iso Omenan kauppakeskuksen Pelaamolle rakennettiin jo uudet tilat. Länsimetrohankkeen viivästymisen vuoksi Pelaamo ei vielä muuttanut niihin.
Pelisaleissa järjestettiin ennätysmäärä tapahtumia, kaikkiaan noin 800.
Casino Helsingin asiakaskunta laajeni tavoitteiden mukaisesti ja asiakaskäyntien kokonaismäärä ylitti tavoitteen.
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MAD – hulluna asiakkaaseen
Toimintavuonna otettiin käyttöön myös uusi asiakaslähtöisyyteen tähtäävä johtamismalli, MAD. Malli eteni suunnitellusti, ja pelipaikoissa tehdyillä NPS-asiakaskyselymittauksilla saatiin arvokasta tietoa toiminnan kehittämiseksi.

RAY Mobiilisovellus menestyi
RAY Nettikasinon kanavailme uusittiin toimintavuoden keväällä. Kanavailmeen
uudistaminen lähti halusta luoda Nettikasinon asiakkaille elämyksellinen ja yksilöllinen kasinotunnelma. Samalla uudistetToimintavuonna käynnistettiin
tiin konseptimainonnan brändi.
kansainvälisen pokeriverkon
RAY mobiilisovellus lanseerattiin keväällä
ja
sen suosio kasvoi toimintavuoden lopperustaminen itävaltalaisen
puun mennessä. Sovelluksen toteuttaminen
Win2Day-pokeriverkon kanssa. oli kanavan kriittisin hanke ja sen tavoitteena on tarjota erinomainen mobiilipeli- ja asiakaskokemus. Tässä tavoitteessa
onnistuttiin hyvin. Sovellus menestys erinomaisesti applikaatiokauppojen rahapelivalikoimissa.
Toinen keskeinen tavoite oli pelijulkaisujen määrän merkittävä nostaminen
kaikissa päätelaitteissa. Myös tässä tavoitteessa onnistuttiin, ja nyt RAY Nettikasino voi lanseerata uusia pelejä viikoittain. Pelijulkaisujen nousu auttoi merkittävästi tuottojen voimakkaassa kehittymisessä.
Toimintavuonna avattiin Pokeri.fi-sivusto, josta löytyvät kaikki pokerin tiedot.
Lisäksi toimintavuonna käynnistettiin kansainvälisen pokeriverkon perustaminen itävaltalaisen Win2Day-pokeriverkon kanssa. Kansainvälinen yhteistyö
mahdollistui, kun ministeriö ja poliisihallitus hyväksyivät pokeriverkon toimintamallin ja valvontaprosessit. Varsinainen palvelun lanseeraus siirrettiin vuodelle 2017, mutta kaksi vuotta kestäneet valmistelutyöt saatiin päätökseen, ja
uudella rahapeliyhtiöllä on käytettävissään toimintamalli toiminnan jatkokehitystä varten.

Pelitoiminnan tuotot jakelukanavittain vuosina 2014–2016 (milj.€)

Pelipisteet

2016

Muutos-%

2015

Muutos-%

2014

Muutos-%

582,4

-1,5 %

591,2

1,8 %

581,0

-2,1 %

RAY-pelisalit

110,1

12,9 %

97,5

3,0 %

94,6

-1,5 %

Ravintolakasinopelit

14,6

2,1 %

14,3

6,0 %

13,5

-4,0 %

Casino Helsinki

28,8

-1,0 %

29,1

5,0 %

27,7

-0,5 %

Digitaaliset kanavat

73,3

14,2 %

64,2

7,8 %

59,5

-0,8 %

Tuotot sisältävät myös myynnin ja vuokrauksen (esim. rahalaskurit).

Vastuullisuus pelitoiminnassa
RAY:n peleille haluttiin mahdollisimman laaja asiakaskunta. Laajan ja kohtuullisesti pelaavan asiakaskunnan löytäminen edellytti sitä, että RAY:n pelit olivat kansalaisten helposti saatavilla ja kansalaisia kiinnostavia. RAY kehitti rahapelejä erilaisille asiakkaille ja erilaisiin pelitilanteisiin. Lisäksi kehitettiin maksutapoja sekä asiakaspalvelua.
RAY:n pelien kehityksen painopiste oli peleissä, joissa pelaaja voi itse asettaa pelaamiselleen rajoja ja siten hallita pelaamistaan paremmin. RAY:n digitaalisissa palveluissa pelaavan asiakkaan oli pakko asettaa itselleen sekä vuo-
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rokausi- että kuukausikohtaiset tappiorajat jo rekisteröitymisen yhteydessä.
RAY avusti avustusjärjestelmän kautta vuonna 2016 järjestöissä tehtävää
riippuvuuksien hoidon kehittämistä sekä riippuvuusongelmien ennaltaehkäisyä
1,1 miljoonalla eurolla.
Peliongelmissa auttavan palvelun Peluurin toimintaa RAY tuki n. 190 000
eurolla.
Peluuri on suomalaisten peliyhteisöjen – Fintoton, RAY:n ja Veikkauksen –
yhdessä rahoittama peliongelmissa auttava puhelin- ja nettipalvelu. Se toimii
valtakunnallisesti, on anonyymi ja asiakkaalle maksuton.
RAY kehitti edelleen Pelaa maltilla –sivujaan. Palvelun tarkoitus oli auttaa
pelaajia tiedostamaan mahdolliset omaan pelaamiseen liittyvät riskit, opastaa
pelaamisen hallinnassa ja myös auttaa niitä asiakkaita, jotka kokivat pelaamisesa hallinnan epäonnistuneen.
RAY:n asiakaspalveluhenkilökuntaa koulutettiin kohtaamaan pelaajat, joille pelaamisen hallinta oli vaikeaa.
RAY:n etuasiakasohjelman kautta vähintään neljä kertaa kuukaudessa tunnistautuneena pelaaville asiakkaille kerrottiin aktiivisesti pelaamisen hallinnan
työvälineistä ja heitä kannustettiin seuraamaan omaa pelaamistaan sekä siinä
mahdollisesti tapahtuvia muutoksia.

Vastuullisen pelitoiminnan kokonaiskustannukset vuosina 2014–2016 (€)
2016
Sosiaali- ja terveysministeriölle pelihaittojen tutkimukseen

920 000

2015
919 000

2014
957 000

Auttavan puhelimen Peluurin toimintaan

207 900

189 000

225 000

Avustukset järjestöille peliongelmaisille suunnatun avun ja tuen kehittämiseen *

890 000

1 275 000

1 142 000

Avustukset järjestöille yleiseen riippuvuustyöhön ja sen kehittämiseen
Yhteensä

198 000

198 000

198 000

2 215 900

2 581 000

2 522 000

* Järjestöillä oli siirtyvä avustus huomioiden käytettävissä peliongelmaisille suunnatun avun ja tuen kehittämiseen yhteensä
1 194 000 euroa.
Lähde: RAY

RAY arvioi peliensä haittavaikutukset
Ennen uusien peli- tai jakeluratkaisujen käyttöönottoa RAY arvioi niiden mahdolliset haittavaikutukset. RAY kehitti yhteistyössä Veikkauksen ja suomalaisten peliongelma-alan asiantuntijoiden kanssa vastuullisuustyökalu RaVa:n, jota on käytetty vuodesta 2008.
Uusien ratkaisujen käyttöönottoa edeltää aina myös keskustelua pelien
sääntelystä vastaavien viranomaisten kanssa. Uusien kasinopelien käyttöönotto edellyttää pelisääntömuutoksia.

Rahapeliongelmien ehkäiseminen
THL:n teettämän väestötutkimuksen mukaan Suomessa oli vuonna 2015 arviolta 124 000 henkilöä, joilla on eriasteisia ongelmia rahapelaamisen kanssa.
Riskitason rahapelaaminen ja rahapeliongelmat ovat tutkimuksen mukaan hieman lisääntyneet vuodesta 2011, jolloin THL teetti edellisen väestötutkimuksen.
Ongelmapelaajille on tyypillistä, että he pelaavat monia eri pelimuotoja ja
myös monissa eri kanavissa. Netissä pelaaminen näyttäisi tutkimuksen valossa olevan muuta pelaamista riskialttiimpaa. Tätä tiedostettua riskiä RAY pyrki
kompensoimaan edistyneillä vastuullisuusratkaisuilla. RAY:n nettikasinon pelaajien pelaamisen seurantaan kehitettiin järjestelmä, joka pyrki tunnistamaan
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riskitason pelaajat. Jos pelaaja päätyi kohonneen riskin ryhmään, hänelle tarjottiin pelisivuille kirjautumisen yhteydessä pelitestin tekemistä. Pelitestiä tehdessään pelaaja arvioi kaikkea rahapelaamistaan ja pelaamisen vaikutuksia eikä
pelkästään RAY:n sivuilla tapahtuvaa pelaamista. Järjestelmää tullaan edelleen
kehittämään peliyhtiöiden integraation jälkeen, jolloin algoritmilla pystytään
kattamaan huomattavasti suurempi osa koko suomalaisten rahapelaamisesta.

Peli- ja sisäänpääsykiellot
Asiakas pystyi itse hakemaan sisäänpääsykiellon RAY:n pelisaleihin ja Casino
Helsinkiin. Casino Helsinkiin oli mahdollista pääsykiellon lisäksi hakea käyntikertojen rajoittamista.
Asiakkaan palatessa kasinolle pääsykiellon jälkeen, käydään hänen kanssaan paluukeskustelu. Paluukeskustelussa halutaan puolin ja toisin varmistaa,
että asiakkuutta voidaan vastuullisesti jatkaa.
Myös RAY Nettikasinolle pystyi asettamaan pelinestoja. Asiakas pystyi estämään kaiken pelaamisensa Panic Button -painikkeella kahdeksitoista tunniksi. Pitemmät pelikiellot voitiin asettaa joko pokeripeleihin, nettikasinon peleihin tai molempiin vapaasti kalenteritoiminnolla. Pelin eston maksimikesto
on yksi vuosi, mutta sitä lyhyemmät ajat voi pelaaja itse valita sellaisiksi, jotka hänen elämäntilanteeseensa parhaiten sopivat.
Pelipisteiden raha-automaateilla debit-kortilla pelaavan asiakkaan oli asetettava itselleen päivätappioraja, joka vaihteli 0-100€/vrk. Kun debit-kortti liitetään RAY Etuasiakkuuteen, on asiakkaan asetettava itselleen sekä vuorokausi- että kuukausikohtainen tappioraja.

Rahapelit ja ikäraja
Rahapelaamisen ehdoton ikäraja on Suomessa 18 vuotta. Pelaaminen ei ole
sallittua edes täysi-ikäisen perheenjäsenen läsnä ollessa ja luvalla.
Ikäraja koskee kaikkia RAY:n pelien jakelukanavia.
RAY Nettikasinolla ikärajavalvonta tapahtui jo rekisteröitymisen yhteydessä TUPAS-tunnistautumisella. Rekisteröityvän asiakkaan tiedot tarkastettiin
väestörekisteristä ja häneltä edellytettiin Suomen mantereella olevaa pysyvää osoitetta.
Pelipisteissä alaikäispelaamista valvoi yrityskumppani. Valvonnasta sovittiin kumppanin kanssa raha-automaattisopimuksessa ja erillisessä valvontasuunnitelmassa. Lisäksi sovittiin, että jokaisessa pelipisteessä on aina RAY:n
valvontakoulutuksen suorittaneita henkilöitä. Valvontakoulutuksen suoritti yli
60 000 työntekijää ja esimiestä. Valvonnan helpottamiseksi raha-automaatit
on sijoitettu niin, että niille on esteetön näkymä määritellystä valvontapisteestä. Pelialueet rajataan tarpeen mukaan.

Peluurin avainluvut vuosina 2014–2016
2016

2015

2014

Auttavan puhelimen puhelut (kpl)

1 983

2 297

2 333

Peliongelmaa koskevat puhelut (kpl) 1

1 316

1 263

1 187

70

49

54

Raha-automaatit pääasiallinen ongelmanaiheuttaja (%) 2

1 Soittajana: rahapelaaja, digipelaaja, rahapelaajan läheinen, digipelaajan läheinen, työntekijä
2 Prosenttiosuus peliongelmapuheluista, joissa pääasiallinen pelaamisen muoto on pystytty määrittämään.
Lähde: Peluuri
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RAY seurasi ja valvoi ikärajavalvonnan onnistumista eri tavoin. Toistuvat
puutteet alaikäisvalvonnassa johtivat raha-automaattisopimuksen purkamiseen
määräajaksi. Kuka tahansa pystyi ilmoittamaan alaikäisvalvonnassa havaitsemistaan puutteista joko pelipisteen henkilökunnalle tai RAY:n asiakaspalveluun.
Ilmoituksen voi tehdä myös Poliisihallitukselle, joka valvoo rahapelitoimintaa.
Ongelmapelaajat pelaavat keskimääräistä enemmän kaikkia rahapelejä. Sen
lisäksi netissä pelaaminen on yleistä vahvasti ongelmallisilla pelaajilla. Yleisimmin peliongelmia aiheuttavat pelaaminen netissä ja raha-automaatit.

Toimenpiteet ongelmapelaamisen ehkäisemiseksi vuosina 2014–2016 (lkm)
2016

2015

2014

Vapaaehtoiset pelikiellot pelisaleissa

359

271

286

Vapaaehtoiset pelikiellot ja -rajoitukset kasinolla

568

582

568

Kasinon asettamat pelikiellot ja -rajoitukset peliongelmaan liittyen

225

187

184

Puheeksiottokeskustelut asiakkaan kanssa kasinolla 1
Paluukeskustelut asiakkaan kanssa kasinolla

3

4

2

501

477

406

1 Osa puheeksiottokeskusteluista sisältyy paluukeskusteluun, koska puheeksiottokeskustelu on käyty paluukeskustelun
yhteydessä.

Arpajaislain mukaan pelihaittojen seurannasta ja tutkimuksesta sekä haittojen ehkäisyn ja hoidon kehittämisestä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.
Rahapelihaittojen ehkäiseminen on suomalaisten rahapeliyhteisöjen vastuulla. Pelaajalle tarjolla olevat pelaamisen rajoittamista ja estämistä tukevat käytännöt ovat RAY:n keskeisintä rahapelitoiminnan vastuullisuutta.

Pelaamisen hallinta digitaalisissa kanavissa vuosina 2014–2016
2016

2015

2014

Pelaamiselle asetetut pakolliset pelirajat
Pelaaminen pysähtynyt pelirajoihin (krt)

856 687

782 690 **

876 067

Itse asetetut pelikiellot
Asetettujen pelikieltojen lukumäärä (krt) 1

34 653

41 216

46 552

Pelikiellon asettaneiden eri pelaajien lukumäärä (hlö)

15 943

17 488

18 747

Panic buttonin käyttömäärä (krt) 2

8 348

10 772

7 568

Panic buttonia käyttäneiden eri pelaajien lukumäärä (hlö)

2 754

3 798

3 262

PeliTestisuoritukset vuoden aikana (lkm)

3 644

1 690

1 038

PeliTestisuorituksia kaikkiaan (lkm)

7 196

3 552

1 862

Oman pelaamisen seurantavälineet

Rekisteröityneet pelaajat
Uudet rekisteröityneet pelaajat vuoden aikana (hlö)
Rekisteröityneet pelaajat kaikkiaan (hlö)

49 878

45 949

44 126

417 739

367 861

321 912

** Raportointijakso huhti-joulukuu 2015 johtuen järjestelmävirheestä, joka esti tapahtumien kirjautumisen järjestelmään.
1 Kaikki pelikiellot, maksimissaan 1 vuosi.
2 Pelikielto jonka pituus on 12 tuntia.
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Ikärajatarkastukset pelisaleissa vuosina 2014–2016
2016

2015

Tarkistettu henkilön ikä (krt)

173 939

132 350

92 082

Evätty sisäänpääsy (krt)

54 499

39 412

27 850

31,3

29,8

30,2

1,9

1,2

1,2

9 312 246

8 287 796

7 569 387

2015

2014

Evätty sisäänpääsy (%)
Ikärajatarkastukset suhteessa asiakaskäynteihin (%)
Asiakaskäynti (lkm)

2014

Alaikäispelaamisen valvonta pelipisteissä vuosina 2014–2016
2016
Valvontakoulutuksen lopputestin suorittaneita vuoden aikana (hlö)
Valvontakoulutuksen lopputestin suorittaneita kaikkiaan (hlö)
Pelinestolaitetta käytetty automaattien sulkemiseen (krt)

4 770

6748

5149

72 986

68 216

61 468

1 438 656

1 048 700

683 443

Alaikäispelaamisen valvonnan onnistuminen pelipisteissä vuosina 2014–2016
2016

2015

2014

Alaikäispelaamisen seuranta ja valvonta (krt)
RAY:n huoltoedustajien tarkastuskäynnit

85 839

88 288

81 837

Ulkopuolisen kumppanin tarkastuskäynnit

1 395

1 391

1 395

Pelivalvontayksikön tekemät pelipistetarkastukset

3 324

3 417

3 605

98

66

60

Ilmoitukset epäillyistä alaikäispelaamistapauksista (kpl)
Kansalaisten tekemät ilmoitukset
RAY:n henkilökunnan tekemät ilmoitukset

26

38

7

Ulkopuolisen kumppanin tekemät ilmoitukset

30

45

30

20

10

7

2

0

3

Tarkastuksessa pelipisteisiin asetettujen pelinpyyntötilojen määrä vuoden
aikana (kpl)
Sopimuksen purku yrityskumppanin kanssa alaikäispelaamisesta johtuen
(kpl)

Vastuullinen ja vaikuttava
avustustoiminta
RAY:n voitto on kuluneen 78 vuoden aikana jaettu terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Se on turvannut satojen sosiaali- ja terveysjärjestöjen
toiminnan Suomessa ja vaikuttanut siten lähes jokaisen suomalaisen elämään.

Avustusten jako 2016
Avustuksia myönnettiin RAY:n avustustoiminnan linjausten (2016–2019) mukaisesti. Avustusten myöntämistä säätelivät arpajaislaki, laki raha-automaattiavustuksista ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa solmittu sopimus avustustoiminnan tulostavoitteista.
Sosiaali- ja terveysministeriön avustuspäätöksessä vuodelle 2016 painottui
terveyttä ja toimintakykyä edistävä järjestötoiminta. Erityistä huomiota kiinnitettiin omaishoitajien ja muistisairaiden sekä heidän läheistensä tukemiseen.
Lisäksi vaikeasti työllistyvien nuorten, vammaisten ja muiden erityisryhmien
työelämäosallisuutta haluttiin vahvistaa. RAY:n avustukset jakautuivat kaikkiin Suomen maakuntiin.
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RAY:llä oli kolme avustusohjelmaa. Emma & Elias (2012–2017) tukee pienten
lasten jaksamista haastavissa elämäntilanteissa, Eloisa ikä (2012–2017) edisti
ikääntyneiden osallistumismahdollisuuksia ja edellytyksiä ylläpitää omaa toimintakykyään ja Paikka auki (2014–2017) tuki nuorten työllistymistä.

Vastuullista lakisääteistä avustustoimintaa
Avustuslaissa määriteltiin avustustoiminnan perustehtävät: avustusvalmistelu,
avustusten maksatus sekä myönnettyjen avustusten valvonta ja tuloksellisuuden seuranta. Lakisääteisten tehtävien toteuttamisessa avustusosastolla toimittiin virkavastuulla ja noudatettiin esimerkiksi hallintolakia, kielilakia ja julkisuuslakia. RAY:n toimihenkilö oli virkavastuun alainen valmistellessaan avustusehdotusta (arpajaislaki 54.2 §) ja käsitelVuonna 2016 avustusten hallinta
lessään raha-automaattiavustuksista annetussa laissa tarkoitettuja asioita (lain 44 §). siirtyi kokonaan sähköiseen
Avustusvalmistelu käsitteli avustushake- asiointijärjestelmään.
mukset ja valmisteli RAY:n avustusehdotuksen käyttäen tietoja, joita saatiin hakemuksista, toimintaympäristöanalyyseistä
ja valvontatoimenpiteistä. Keskeisimpiä avustusten valvontatoimenpiteitä olivat maksatustarkastukset, vuosiselvitysten, tuloksellisuus- ja vaikutusselvitysten analysointi ja loppuraporttien tarkastaminen, tarkastus- ja seurantakäynnit sekä erillisselvitykset. Tarvittaessa tehtiin avustuksen saajien talouteen ja
toimintaan kohdistuvia tarkastuksia.
Vuonna 2016 avustusten hallinta siirtyi kokonaan sähköiseen asiointijärjestelmään.

Avustuslinjaukset ohjasivat toimintaa
Linjauksissaan RAY rohkaisi järjestöjä uudistumaan ja kehittämään toimintojaan paremmin yhteiskunnan ja yksilöiden muuttuviin tarpeisiin. Avustustoiminnan pitkän tähtäimen tavoitteena oli, että Suomen monipuolisen
ja aktiivisen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaedellytykset turvataan myös jatkossa.

Tavoitealueet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Järjestöjen toimintaedellytysten ja perusrahoituksen turvaaminen
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
Yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen
Erityisryhmien asumisen tukeminen
Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen
Työelämäosallisuuden vahvistaminen.
Tavoitealueiden lisäksi RAY oli valinnut viisi teemaa, joihin avustuksia suunnattiin erillisellä teemarahoituksella. Teemat leikkasivat osittain tavoitealueita ja ne yhdistivät niistä useampia. Vuoden 2016 teema oli järjestöjen ja kuntien yhteistyön edistäminen.

Hyvästä järjestötyöstä palkittiin
RAY myönsi vuosittain kolmelle avustusta saaneelle järjestölle Vaikuttavaa!
-tunnustuspalkinnon yhteiskunnallisesti vaikuttavasta ja tuloksekkaasta järjestötoiminnasta.
Vuoden 2016 RAY:n Vaikuttavaa! -tunnustuspalkinnot saajat olivat Marttaliitto, Oulun Seudun Muistiyhdistys ja Vailla vakinaista asuntoa ry.
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RAY koulutti ja neuvoi järjestöjä avustusten hakemisessa ja käytössä
Avustusosasto järjesti 18 koulutustapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 850
henkilöä ja verkon välityksellä tapahtumia seurasi 400 henkilöä. RAY:n avustusosaston asiantuntijat osallistuivat omien koulutustilaisuuksiensa lisäksi aktiivisesti myös muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä järjestettyihin koulutuksiin ja seminaareihin.
RAY:n avustamasta toiminnasta, ajankohtaisista asioista ja tilaisuuksista kerrottiin säännöllisesti verkkosivuilla, uutiskirjeissä, sosiaalisessa mediassa ja kolme kertaa vuonna 2016 ilmestyneessä Raiku-lehdessä. Kanavat toimivat yhteiskunnallisen keskustelun välineinä ja edistivät kansalaisjärjestötoiminnan näkyvyyttä.

Suurimmat avustuksen saajat vuonna 2016 (€)
Myönnetty
Y-SÄÄTIÖ

6 282 000

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA RY

5 603 000

ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITTO RY

5 395 000

MAASEUDUN TERVEYS-JA LOMAHUOLTO RY

5 114 000

SUOMEN PUNAINEN RISTI

4 464 250

EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ EHYT RY

4 437 200

HYVINVOINTILOMAT RY

4 275 000

NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY

4 196 000

SOSTE SUOMEN SOSIAALI JA TERVEYS RY

4 166 000

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUSÄÄTIÖ

3 969 000

Haetut ja myönnetyt avustukset vuosina 2014–2016
2016

2015

2014

480

504

523

2 516

2 473

2 654

315

309

308

1 711

1 621

1 676

2016

2015

2014

* 231

2730

2585

Vuosiselvitykset

815

815

800

Tarkastuskäynnit

58

57

69

Seurantakäynnit

** 18

58

65

139

783

510

Haetut avustukset (milj.€)
Haetut avustuskohteet (kpl)
Myönnetyt avustukset (milj.€)
Myönnetyt avustuskohteet (kpl)

Avustusten käytön valvonta vuosina 2014–2016 (kpl)
Maksupyynnöt

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitykset

* Maksupyyntöjen vähennys aiheutuu siitä, että avustuksia maksettiin pääsääntöisesti maksusuunnitelman mukaan tai
automaattisesti. Tämä muutos tehtiin vuodelle 2016.
** Vuoden 2016 aikana erityistä huomiota kiinnitettiin heikosti raportoivien järjestöjen seurannan ja arvioinnin osaamisen
vahvistamiseen. Yhteensä 85 järjestölle kohdennettiin koulutusta ja työpajoja kahdeksassa kaupungissa. Lisäksi teemoittain
koulutusta ja työpajoja kohdennettiin Ehkäisevän päihdetyön verkostolle, asunnottomuutta ehkäiseville toimijoille sekä
työttömien järjestöille. Porissa toteutettiin kaikille alueen RAY:n avustusta saaville järjestöille myös avoin seuranta- ja
arviointikoulutus, joissa kussakin oli edustettuna 5-30 järjestöä.
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Myönnetyt avustukset avustuslajeittain vuonna 2016

Kohdennettu toiminta-avustus 156 milj. € (49,6 %)
Projektiavustus 69 milj. € (21,8 %)
Yleisavustus 64 milj. € (20,2 %)
Investointiavustus 26 milj. € (8,3 %)

Emma & Elias -avustusohjelma vuosina 2014–2016
2016
Avustuskohteita ohjelmassa yhteensä
Avustukset yhteensä (tuhatta €)

2015

2014

30

32

31

6 421

6571

5768

2016

2015

2014

31

30

26

5 261

5319

4162

Eloisa ikä -avustusohjelma vuosina 2014–2016
Avustuskohteita ohjelmassa yhteensä
Avustukset yhteensä (tuhatta €)

Paikka auki -avustusohjelma vuosina 2014–2016
2016

2015

2014

Avustussumma yhteensä (milj.€)

8,6

7,1

5,8

Palkkauskohteet (kpl)

137

90

83

22

19

12

Kehittämisprojektit (kpl)
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Henkilöstön hyvinvointia tuettiin
Valmistelevaa työtä rahapeliyhteisöjen yhdistymisen toteuttamiseksi tehtiin
koko vuosi 2016. Muutos haastoi henkilöstön jaksamisen ja hyvinvoinnin ja siksi henkilöstön työhyvinvointia tuettiin monin eri tavoin.
Vuonna 2016 RAY:n palveluksessa työskenteli 1 786 rahapelien ammattilaista. Työntekijöistä yli puolet työskenteli pelinhoitajina ja muissa asiakaspalvelutehtävissä RAY:n pelisaleissa, Casino Helsingissä ja ravintoloissa. RAY:ssä työskenteli myös muun muassa pelien kehittäjiä ja avustustoiminnan asiantuntijoita. Lisäksi RAY:ssä oli vahvat omat tukitoiminnot ja sisäiset palvelut.
Valtaosa RAY:n palveluksessa työskentelevistä oli vakituisessa ja kokoaikaisessa työsuhteessa. Kokoaikaisia työntekijöitä oli 995 ja osa-aikaisia 791.
Osa-aikaisten työntekijöiden määrää selittää pitkälti osa-aikaisesti työskentelevien pelinhoitajien määrä.

Henkilöstön määrä ja rakenne vuosina 2014–2016
Henkilöstö 31.12 (lkm)
Vakituiset (%)
Määräaikaiset (%)

2016

2015

2014

1 786

1 687

1 632

95

97

98

5

3

2

Kokoaikaiset (%)

56

59

61

Osa-aikaiset (%)

44

41

39

Vaihtuvuus (%)

14

14

12

Tulovaihtuvuus (%)

16

16

13

275

261

208

Lähtövaihtuvuus (%)

12

13

10

18-30 -vuotiaita (%)

44

42

39

31-50 -vuotiaita (%)

41

42

45

Uudet työsuhteet (lkm)

yli 50 -vuotiaita (%)

15

16

16

Henkilöstön keski-ikä (v)

35

36

36

RAY:n tavoitteena oli osaava ja sitoutunut henkilöstö. Henkilöstön hyvinvointia edistettiin edelleen tukemalla liikuntaa ja ryhmäosallistumista liikuntatapahtumiin.

Työhyvinvointia ja työssä jaksamista tuettiin
Osaamisen kehittämisessä panostettiin asiakaspalvelun ja palvelukulttuurin kehittämiseen. Ammatillista koulutusta tuettiin esimerkiksi käynnistämällä kunnossapidon ammattitutkintoon johtava koulutus.
RAY:n ikäjohtamisen ohjelmassa keskityttiin erityisesti nuorten työntekijöiden tarpeisiin. Alle 25-vuotiaille työntekijöille suunnattu työhyvinvointia tukeva ohjelma toteutettiin. RAY:n tavoitteena oli tarjota nuorille paras ensimmäinen työpaikka.
Henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia edistettiin edelleen tukemalla
omaehtoista liikuntaa sekä henkilöstön ryhmäosallistumista liikuntatapahtumiin.
Keväällä toteutetun henkilöstötutkimuksen kokonaistulos nousi edellisvuodesta ja ylitti selvästi suomalaisen yleisnormitason. Sitoutumista, johtamista,
organisaation suorituskykyä ja henkilöstön omistautuneisuutta kuvaavat indeksit olivat kaikki vertailuaineistoa paremmalla tasolla. Johtamisindeksi ylitti normin selvimmin ja esimiestyö on selkeä vahvuus.
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Henkilöstön työhyvinvointi ja turvallisuus vuosina 2014–2016
Sairauspoissaolot henkilötyövuosina
Sairauspoissaolo-% teoreettisesta työajasta

2016

2015

2014

42

40

41

3,0

3,0

3,0

Ammattitautien (lkm)

0

0

0

Työtapaturmat (lkm) 1

45

46

46

0

0

0

2015

2014

3 401 809

1 754 431

1 288 950

1 582

1 539

1 558

Työhön liittyvät kuolemantapaukset (lkm)
1 Työtapaturmat = työtapaturmat ja työmatkatapaturmat.

Yhteinen strategiapalkkiojärjestelmä koko henkilöstölle
RAY:ssä oli käytössä koko henkilöstöä koskeva strategiapalkkiojärjestelmä. Palkitsemisjärjestelmä oli sama sekä johdolle että muulle henkilöstölle. Palkkio sisälsi sekä kaikille yhteisiä RAY-tasoisia mittareita että yksikkökohtaisia mittareita. Palkkion maksimimäärä oli kahdeksan prosenttia henkilön vuosipalkasta.
Kaikille yhteisillä RAY-tason mittareilla mitattiin vuonna 2016 taloudellista
tulosta ja vastuullisuutta.
Yksikkötasolla strategiaa tukevien mittareiden ohella käytössä oli myös pikapalkitseminen.
RAY kannusti strategiapalkkiojärjestelmällään koko henkilöstöä tekemään
parhaansa yhteisen strategian toteuttamiseksi.

Strategiapalkkio vuosina 2014–2016
2016
Maksettu strategiapalkkio kokonaisuudessaan (€)
Palkittujen määrä (hlö)

Henkilöstön rahapeliongelmia ehkäistiin
RAY:n pelaamisen hallinnan ohjelma oli yhteinen tapa toimia henkilöstön rahapeliongelmien ehkäisemiseksi ja tarvittaessa niissä auttamiseksi. Ohjelma
koostui kolmesta osa-alueesta: ennaltaehkäisystä, haittojen tunnistamisesta
ja niihin reagoimisesta, sekä hoitoon ohjaamisesta.
Henkilöstön hallittua pelaamista tukivat vastuullisen pelaamisen periaatteet. Rahapelaamista käsiteltiin myös rekrytoinnin yhteydessä ja arvioitiin työterveystarkastuksissa. RAY:n intranetissä, Rahikaisessa, oli kattava tietopaketti
rahapelaamisesta ja työkaluja oman pelaamisen arvioimiseen. Vuosittaisessa
henkilöstökyselyssä kysyttiin henkilöstön omasta pelaamisesta.
RAY:n omalle henkilöstölle laadittu pelaamisen hallinnan ohjelma herätti
laajaa kiinnostusta Suomessa sekä kansainvälisesti. Edelläkävijänä RAY:n ohjelmaa hyödynnettiin eri asiantuntijapiireissä ja työterveyshuolloissa työpaikkojen
henkilöstön pelaamisen hallintaan liittyvien toimintaprosessien kehittämisessä.

Tavoitteena innostava ja kannustava työpaikka
Henkilöstön yksilö- ja ryhmäkohtaisen moninaisuuden huomioiminen oli yksi
henkilöstöpoliittisten linjausten mukainen henkilöstöjohtamisen painopistealue.
Tavoitteena oli yksilöiden ja ryhmien erilaisten tarpeiden ja etujen yhteensovittaminen reilulla, oikeudenmukaisella ja tasa-arvoisella tavalla.
Tavoitteena oli olla innostava ja kannustava työpaikka monenlaisille yksilöille ja ryhmille. Henkilöstön moninaisuuden huomioimisella haluttiin vahvis-
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taa sitoutumista RAY:hyn työnantajana. RAY:n tavoitteena oli osaava ja sitoutunut henkilöstö.
RAY oli sitoutunut FIBS:n monimuotoisuusverkoston jäsenenä toimimaan
neljän periaatteen mukaisesti:
• Tarjoamme yhdenvertaisia mahdollisuuksia
• Tunnistamme ja hyödynnämme yksilöllistä osaamista ja tarpeita
• Johdamme oikeudenmukaisesti henkilöstöä ja asiakkuuksia
• Viestimme tavoitteistamme ja saavutuksistamme

Miesten ja naisten osuudet eri tehtävissä vuosina 2014–2016
2016

2015

2014

Miehet /
Naiset

Miehet /
Naiset

Miehet /
Naiset

Miehet /
Naiset

Miehet /
Naiset

Miehet /
Naiset

Lkm

%

Lkm

%

Lkm

%

Hallitus

8/6

57/43

8/6

57 / 43

9/5

64 / 36

Johtoryhmä

4/2

67/33

4/2

67 / 33

5/2

71 / 29

Muu johto

11/1

92/8

12 / 1

92 / 8

10 / 1

83 / 17

Esimiehet

72/50

59/41

79 / 46

63 / 37

85 / 56

63 / 37

918/728

56/44

879 / 664

57 / 43

861 / 612

58 / 42

Muut toimihenkilöt ja työntekijät

Koulutusta ja osaamista kehitettiin
Muutosjohtamisen ohjelma toteutettiin yhteistyössä Veikkauksen ja Fintoton
kanssa. Ohjelman tavoitteena oli strategisten tavoitteiden mukainen saumaton yhdistyminen ja onnistunut muutos sekä yhdistymisestä innostunut ja sitoutunut henkilöstö sekä esimieskunta.
Syksyllä jatkettiin Uuden rakentajien -ohjelmalla. Uuden rakentajat toimivat muutosagentteina ja viestinviejinä henkilöstölle.
Esimiestoiminnan kehittäminen jatkui
Osaamisen kehittämisessä
vuonna 2016. Heillä oli käytössään työkaluja henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseen
panostettiin asiakaspalvelun ja
sekä muutoksen johtamiseen.
palvelukulttuurin kehittämiseen.
Osaamisen kehittämisessä panostettiin
asiakaspalvelun ja palvelukulttuurin kehittämiseen. Ammatillista koulutusta tuettiin esimerkiksi käynnistämällä kunnossapidon ammattitutkintoon johtava koulutus.
Toimivan sisäisen yhteistyön ja verkostoitumisen sekä toimialakohtaisen
osaamisen varmistamiseksi vuoden 2016 ajaksi RAY:ssä valittiin kymmenen henkilöä RAY:n historian kolmanteen Talent-ryhmään, jota vuoden ajan valmennettiin RAY:n toimialaan, perehdytettiin sidosryhmiin ja sisäisiin toimintatapoihin.
Valmennuksen lisäksi talentit tekivät vuoden aikana ryhmätöinä kehittämisprojektit ja saivat henkilökohtaista ohjausta RAY:n johtoryhmän jäseniltä.

Koulutuskustannukset vuosina 2014–2016
2016
Palvelupelihenkilökunnan peruskoulutus (hlö)

2015

2014

276

225

156

Sisäinen koulutus (€)

178 000

156 000

233 000

Ulkoinen koulutus (€)

617 000

657 000

523 000

8 700

5 300

6 800

Koulutusmateriaalit ja -välineet (€)

36

RAY:n Vastuu- ja vuosiraportti 2016 | HUVIKSI JA HYÖDYKSI

Eettistä toimintaa
Corporate Governance (CG) -ohjeistus varmisti, että johtamisessa otettiin huomioon valtiovallan, yhdistyksen kokouksen ja RAY:n hallituksen asettamat tavoitteet ja arvot sekä noudatettiin muutoinkin hyvää hallintotapaa.
Hankinnoissaan RAY huomioi mahdollisuuksiensa mukaan valtioneuvoston
periaatepäätöksen kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä
julkisissa hankinnoissa. RAY edellytti, että hankintaketjussa toimittiin lainsäädännön edellyttämällä tavalla, kunnioitettiin kansainvälisiä ihmisoikeuksia, eikä pakko- tai lapsityövoiman käyttöä hyväksytty. Hankinnoissa noudatettiin
RAY:n eettisiä ohjeita.

RAY:n hankinnat olivat 133,7 miljoonaa euroa
RAY:lla oli julkisena hankintayksikkönä mahdollisuus käyttää valtionhallinnon
Hanselin kilpailuttamia puitejärjestelyjä. Myös Hansel-puitejärjestelyissä edellytettiin ympäristönäkökulman huomioonottamista.
Toimittajat vuonna 2016
• 1980 kotimaista toimittajaa, jotka laskuttivat yhteensä 121 miljoonaa euroa
• 119 ulkomaista toimittajaa, jotka laskuttivat yhteensä 12,7 miljoonaa euroa
• 546 toimittajaa, jotka laskuttivat yli 10 000 euroa/toimittaja
Hankintakeskus otti vuonna 2016 käyttöön sähköisen kilpailutusjärjestelmän osana Hansel-puitejärjestelyä. Hankintalain kokonaisuudistuksen viivästyminen lykkäsi uuden hankintalain käyttöönottoa. Haasteita aiheutti normaaleissa kilpailutuksissa EU-direktiivien säännösten noudattaminen vanhan kansallisen hankintalain rinnalla.

Monipuolista viestintää
Vuoden 2016 toiminnassa korostui rahapeliyhteisöjen integraatioprosessi. Käytännössä jokainen Viestintä ja yhteiskuntavastuu -yksikön työntekijä osallistui
integraatiotyöhön oman toimensa ohella erilaisissa projekteissa ja työryhmissä.
Viestinnän koulutuksissa keskityttiin uuden yhtiön viestintätoimintojen,
-prosessien ja työkalujen suunnitteluun. Uuden yhtiön Tripla-intranet käynnistettiin RAY:ssä käytössä olleen Rahikainen-intranetin teknisen alustan pohjalle.
RAY:n omissa verkkosivuissa keskityttiin ylläpitoon ja tehtiin vain välttämättömät tekniset päivitykset.
Henkilökunnan oma Hopperi-lehti ilmestyi kolme kertaa. Lehti jaettiin myös
Veikkauksen ja Fintoton henkilökunnille. RAY:n historian viimeinen Hopperi keskittyi muistelemaan ihmisiä ja tapahtumia yhdistyksen historian varrelta peilaten niitä tulevaan.

Peliviestintä toi laajaa näkyvyyttä
Peliviestintä julkaisi kaikkien kuntien pelausluvut kaksi kertaa vuoden aikana. Julkaisut tuottivat yhteensä noin 170 mediaosumaa. Myös toisen kasinon
hakuprosessi tuotti mittavaa mediajulkisuutta. Finalistipaikkojen julkistuksesta uutisoitiin 190 jutussa sekä finaalikolmikon esittely tuotti 110 juttua. Lopullinen päätös kasinosta ja sen sijainnista Tampereen Kansi-hankkeen areenalla sai myös ison huomion.
RAY:n oma Alkemia-pelin jackpot-tiedottaminen on tuonut hyvin näkyvyyttä pelisaleille. Jackpoteista tehdään viikoittain 1–2 paikallista tai valtakunnallista tiedotetta. Juttuja tuli vuoden aikana useita kymmeniä.
Asiakaslehti Raymond palkittiin Pokerispesiaali-numerostaan New Yorkissa
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kansainvälisessä sisältömarkkinointikilpailussa Pearl Awardsissa hopealla sarjassa Best Special Issue / One Off Campaign. Vuoden ja samalla RAY:n historian viimeinen Raymond teemoitettiin nostalgianumeroksi ja se julkaistiin 30.12.
uuden Veikkauksen logon alla. Viestinnän Ammattilaiset ry (Procom) palkitsi vuosittaisessa Lehtipäivässä raymond.fi:n parhaaksi asiakaslehdeksi verkossa. Aikakausmedian Edit-kilpailussa raymond.fi voitti toista kertaa peräjälkeen Vuoden Digitaalinen Ratkaisu –tittelin. Raymond.fi:n kävijämäärä nousi
yli 40 % edellisvuoteen verrattuna ollen yli 600 000 eri kävijää.

Avustusviestintä valmisteli siirtoa ministeriöön
Avustusviestinnän merkittävin koko vuoden kestänyt projekti oli avustustoiminnon siirtymisen valmistelu STM:n alaisuuteen perustettavaan STEA:aan.
Uudelle osastolle luotiin muun muassa graafinen ilme, verkkosivusto ja muut
materiaalit. Samalla Avustusviestintä osallistui uuden peliyhtiön varojen käytön viestinnän konseptointiin ja toiminnan suunnitteluun.
Vuoden 2016 RAY:n Vaikuttavaa! -tunnustuspalkinnot myönnettiin Marttaliitolle, Oulun Seudun Muistiyhdistykselle ja Vailla vakinaista asuntoa ry:lle.
Palkinnot jaettiin helmikuussa 2016 ja palkituista toiminnoista toteutettiin videot, joita jaettiin pitkin vuotta sosiaalisessa mediassa.
Paikka auki –avustusohjelma järjesti maaliskuussa 2016 Duunitreffit-tapahtuman yhdessä pääkaupunkiseudun Ohjaamojen kanssa. Tilaisuudessa valmennettiin nuoria työnhakuun ja tarjottiin heille mahdollisuus harjoitella video-CV:n tekoa. Avustusohjelma toteutti toukokuussa Työttömien nuorten
ääni –barometrin toisen osan.
Järjestöjen viestintäpäivä järjestettiin syyskuussa 2016. Tilaisuuteen osallistui paikan päällä 150 ihmistä ja verkon välityksellä 400 järjestöjen viestinnästä kiinnostunutta.
Avustusviestinnän some-kanavia olivat Twitterin RAY tukee -tili, Facebookin Pidetään huolta -tili ja Inhimillisiä Uutisia -sivusto ja sivuston Facebook-tili. Järjestöille lähetettiin kuukausittainen sähköinen uutiskirje. Uutiskirjeellä oli
4 400 tilaajaa.

Vastuullista kampanjointia
RAY:n viimeisen vuoden päätti näkyvä #hyväntahdonlukuja-kampanja joulukuussa 2016. Kampanjassa kerrottiin tarinoin ja kuvin suomalaista yhteiskuntaa koskettaneista aiheista: lapsista, 90-luvun lamasta, nuoruudesta, erilaisuudesta ja veteraaneista. Kaikesta siitä, mitä yli 10,5 miljardilla eurolla on saatu
aikaan. Tämä on summa, jonka RAY on jakanut suomalaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi 78 vuoden aikana.
Yhteiskuntavastuun fokus oli yhdistymisen valmistelu, jossa merkittävimpinä toimenpiteinä oli esimerkiksi Peluurin rahoituksen kasvattaminen ja Peli
Poikki -ohjelman nettiversion käyttöönotto.
RAY:n pelidata-analyysiin perustuva vastuullisuustyökalu otettiin käyttöön
ja sen lisäksi vuoden aikana tehtiin kaksi tietokanta-ajoa, joiden pohjalta pelaamiskäyttäytymistään riskipitoisemmaksi muuttaneille pelaajille lähetettiin erikseen sähköposti, joka kannusti tekemään pelitestin Pelaa Maltilla -sivustolla.
Yrityksen oman henkilökunnan pelaamisen hallinnan ohjelma herätti paljon kiinnostusta kotimaassa ja ulkomailla ja sitä esiteltiinkin avoimesti eri seminaareissa.
RAY:n käyttämä Pelaa Maltilla -teema valittiin myös uuden peliyhtiön vastuullisen pelaamisen kattoteemaksi.
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Sponsoroinnilla läsnäoloa ja valtakunnallisia puheenaiheita
RAY:n merkittävimmät panostukset sponsorointiin olivat pääkumppanuudet
Helsingin juhlaviikot -monitaidefestivaaleilla, SuomiAreenassa sekä sisältöyhteistyö rap-artisti Cheekin kanssa.
Vuoden alussa Cheekin valtakunnallisella jäähallikiertueella RAY:n Pelaa Maltilla -konsepti ja Peluuri olivat vastuullisuusviesteillä mukana konsertin kulkua
kehystäneessä peliongelmaisesta kertovassa lyhytelokuvassa.
Keväällä toteutetulla sosiaali- ja terveysministeriön Hyvä Suomi 2020 -kurssilla RAY toimi yhtenä pääyhteistyökumppaneista ja RAY:n edustaja oli mukana ohjausryhmän jäsenenä.
Maailma kylässä -tapahtumassa Helsingin Rautatientorilla RAY:n Inhimilliset
Uutiset jalkautui yhdessä järjestöjen kanssa festivaaliyleisön keskelle. Inhimillisiä Uutisia toukokuussa päätoimittaneen suunnittelija Minna Parikan kanssa
tapahtuman aikana puhuttiin luottamuksesta ja toisten auttamisesta.
Heinäkuussa RAY osallistui Suomi Areena –tapahtumaan yhtenä pääkumppanina. Päätoimenpiteinä oli toimitusjohtajan isännöimät sidosryhmätapaamiset, yhdessä SOSTE:n kanssa isännöity järjestöjen toimintaa esittelevä teltta
sekä MTV:n internetiin striimaama paneelikeskustelu rahapelimarkkinasta, pelimonopolista ja rahapeli-integraatiosta.
RAY toimi heinäkuussa pääyhteistyökumppanina yhdessä Fintoton ja Veikkauksen kanssa Kuninkuusraveissa Turussa.
Elokuussa jatkettiin Cheek-yhteistyötä Inhimillisten Uutisten päätoimittajuuden myötä. Teemana koulujen alkaessa oli kiusaamisen vastainen kampanja #viimeinenkiusaus, joka sai merkittävää huomiota valtakunnallisissa medioissa.
Pääyhteistyökumppanuus
Pääyhteistyökumppanuus Helsingin juhlaHelsingin juhlaviikoilla jatkui
viikoilla jatkui uudella projektilla Viiden Tähden
Tekoja. Vuoden 2016 yhteistoteutus oli yhtei- uudella projektilla
söllinen monitaidekokonaisuus, johon Helsin- Viiden Tähden Tekoja.
gin juhlaviikot ja RAY kutsuivat joukon eturivin taiteilijoita. Kukin taiteilija toteutti kevään ja kesän aikana yhteisöllisen taideprojektin valitsemansa RAY:n rahoitusta saavan järjestön kanssa. Yhteistoteutus päättyi Huvila-teltan brunssikonserttiin, johon yleisöllä oli vapaa pääsy.
Vapaaehtoistoiminnan messut järjestettiin 3.12.2016 ja RAY oli mukana mahdollistamassa messujen näkyvyyden printtimediassa. Messuille osallistui aiempien vuosien tapaan lähes 1 000 kävijää. Tapahtumassa palkittiin myös vuoden
vapaaehtoinen ja RAY:n edustaja oli mukana palkintoraadissa.
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RAY kantoi vastuunsa
ympäristöstään
Yhdistyksen sähkönkulutuksesta vuonna 2016 noin 80 prosenttia oli Suomen
luonnonsuojeluliiton sertifioimaa Ekoenergiaa ja pääkonttori oli WWF Suomen Green Office -toimisto.
Keväällä valmistui yhdistyksen koko toiminnan kattava ympäristöohjelma
pohjatyönä uudelle vuonna 2017 aloittavalle rahapeliyhtiölle ja tämän ympäristöohjelmalle.
Suurin osa RAY:n ympäristökuormituksesta syntyy raha-automaattien valmistuksesta, kuljetuksesta, huollosta ja romutuksesta sekä automaattien ja
kiinteistöjen energiankulutuksesta.

Automaattien kotimaisuusaste on korkea
RAY:n omat pelialan ammattilaiset suunnittelivat automaattikabinetit ja pelit.
Oma suunnittelutyö on mahdollistanut sen, että automaattien kokoonpanossa
ja osavalinnoissa on voitu huomioida materiaalien kierrätettävyys, osien huollontarve ja huollettavuus, uudelleenkäyttö sekä automaattien energiatehokkuus. Elinkaarimallin avulla pyrittiin takaamaan kustannustehokas ja laadukas
toiminta. Automaatit kootaan Scanfilin tehtaalla Sievissä.
Scanfil vastasi siitä, että raha-automaatit kuljetettiin tehtaalta suoraan toimipaikkoihin tai Espoossa sijaitsevaan RAY:n keskusvarastoon. Sopimuksella
RAY varmisti, että kumppanit, kuten DB Schenker ja Posti, huomioivat kuljetuksissa ympäristönäkökulmat ja kustannustehokkuuden reittien valinnassa.
Kotimainen Art Action tilasi kasinopelipöydät ulkomailta, lukuun ottamatta rulettipöytiä, jotka toimitti kotimainen Loimulahti.
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Lähes kaikki Casino Helsingin ja suuri osa Feel Vegas -klubien automaateista
ostettiin ulkomaisilta toimittajilta, kuten IGT:ltä, Scientific Gamesilta ja Novomaticilta. Pelaamo-pelisalien automaatit olivat valtaosaltaan omaa tuotantoa
ja suurin ulkomainen toimittaja on PlayTech. Ulkomaisten automaattien osuus
koko yhtiön automaattikannasta oli vain vajaa viisi prosenttia.

RAY suosi ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja
RAY vastasi itse yhteistyökumppaneidensa tiloissa olevien pelipisteidensä,
omien pelisaliensa ja Casino Helsingin raha-automaattien asennuksista ja poistoista. Tuotantoautojen ajoista kertyi vuonna 2016 noin 2,5 miljoonaa ajokilometriä, mikä on suhteessa toimipaikkojen
määrään pysynyt edellisvuoden tasolla. Tuo- Automaattien kierrätysaste oli
tantoautojen ajoreitit suunniteltiin siten, että
viime vuonna 97 prosenttia.
turhalta ajolta vältyttiin.
RAY:ssä suosittiin vähäpäästöisiä autoja. Työsuhdeautojen ja tuotannon
henkilöautojen sekä henkilökunnan autolainalla hankkimien autojen päästöraja oli 140 g/km.
Vuodenvaihteessa RAY hankki kaasukäyttöisen Mercedes-Benz Sprinterin
asennusajoneuvoksi ja pohti mahdollisuutta, että pääkaupunkiseudun kuorma- ja huoltoautot kulkisivat tulevaisuudessa kaasulla.
Automaattien kierrätettävät tai varaosiksi käytettävät osat purettiin joko
RAY:llä tai Paperinkeräys Oy:llä, joka oli RAY:n romutusyhteistyökumppani. Varsinaisen romutuksen teki Paperinkeräys Oy:n alihankkija Romu Keinänen Oy.
Vuonna 2016 romutukseen päätyi 2 724 automaattia, 3 294 maksupäätettä ja 8 rahanvaihtajaa, mikä vastasi noin 390 tonnia romutettavaa jätettä. 60
prosenttia romusta kierrätetään uusiokäyttöön materiaalina. Automaattien
kierrätysaste oli viime vuonna 97 prosenttia, kun huomioidaan puun ja muovin energiahyötykäyttö. Ilman sitä kierrätysaste on 68 prosenttia.
Automaatin käyttöikä on noin kuusi vuotta.

Ympäristövastuun avainluvut vuosina 2014–2016
Sähkönkulutus kiinteistöissä (MWh) 1
Vihreän sähkön osuus kiinteistöjen sähköstä (%)
Sähkönkulutus sijoituspaikka-automaateissa (MWh) *
Kaukolämmönkulutus (MWh) 2

2016

2015

2014

9 897

9 482

9 765

76

79

79

-

13 399

14 116

3 580

3 290

3 893

Työsuhde- ja tuotannon autojen ajetut kilometrit (milj. ajoneuvo-km) 3

4,6

4,7

4,8

Autojen keskimääräinen päästö (gCO2/km)

112

136

139

2 800

2 895

2 975

1 838

1 940

3 008

Green Office (pääkonttori)
Sähkönkulutus (MWh)
Toimistopaperin kulutus (arkkia/hlö)

1 Sisältää sähkön pelipaikoissa, toimistoissa sekä loma- ja edustuskiinteistöissä.
2 Sisältää kaukolämmön pääkonttorilla ja Casino Helsingissä, jotka ovat RAY:n kiinteistöpinta-alasta yhteensä lähes 50
%. Useissa kohteissa lämmitys kuuluu vuokraan, joten RAY ei saa tietoja.
3 Sisältää tuotannon ja huollon autot sekä RAY:n omistamat autoetuautot.
* Ei raportoitavissa vuonna 2016
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RAY:N HISTORIA
1920-luku
Ensimmäiset raha-automaatit ilmestyivät Suomeen jo 1920-luvulla, kun yksityiset liikemiehet tuottivat Saksasta pajatsotyyppisiä raha-automaatteja kansalaisten pelattaviksi. Melko pian alettiin yleisesti arvostella sitä, että yksityisyrittäjät käyttävät ihmisten pelaamistarvetta vain omaksi hyödykseen.

1930-luku
Vuonna 1933 annettiin asetus, jonka mukaan vain hyväntekeväisyysjärjestöillä on yksinoikeus raha-automaatteihin. Järjestöjen keskinäinen kilpailu johTalvisodan pommitukset ajoivat ti kuitenkin nopeasti siihen, että vuonna
1937 annetussa uudessa asetuksessa peyhdistyksen toimiston Ilmajoelle. litoiminnan harjoittaminen annettiin Raha-automaattiyhdistyksen (RAY:n) yksinoikeudeksi 1.4.1938. Pääkonttori perustettiin Yrjönkadulle Helsinkiin. Talvisodan pommitukset ajoivat yhdistyksen toimiston Ilmajoelle.

Raha-automaattiyhdistyksen perustajajäsenet:
•
•
•
•
•
•
•

•

Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto (nyk. Mannerheimin Lastensuojeluliitto)
Suomen Kaasusuojeluliitto (nyk. Suomen Pelastusalan keskusjärjestö ry)
Suomen Punainen Risti
Koteja Kodittomille Lapsille ry (nyk. Pelastakaa Lapset ry)
Suomen Meripelastusseura
Vapaussodan Invaliidien Liitto (järjestöä ei enää ole)
Virantoimituksessa loukkaantuneiden tai surmansa saaneiden poliisitoimenhaltioiden sekä heidän perheittensä avustamisyhdistys ry (järjestöä
ei enää ole)
Työläisäitien ja Lasten Kotiyhdistys ry (nyk. Ensi- ja turvakotien liitto ry)

Peleistä kertyvillä tuotoilla yhdistyksen tuli hankkia varoja kansanterveyden
edistämiseen. RAY ryhtyi valmistamaan myös omia automaatteja.
Avustuksia myönnetiin 84 järjestölle. Tukea sai esimerkiksi Lastenlinnan
sairaalan suunnittelu. Talvi- ja jatkosodan aikana RAY:n tuen avulla siirrettiin
50 000 sotalasta Ruotsiin.

1940-luku
Raha-automaatteja sai sijoittaa myös alemman luokan ravitsemisliikkeisiin. Raha-automaattiasetusta muutettiin. Avustuksia voitiin myöntää kansanterveyden edistämiseen, lastensuojeluun, aistiviallisten hyväksi ja sosiaaliseen lomatoimintaan. Avustuksia myönnettiin 1946 kaikkiaan 23 järjestölle.
1940-luvun lopulla yksi suurimmista avunsaajista oli SPR. Tuen avulla jaettiin vauvanvarustepakkauksia eli nykyisiä äitiyspakkauksia. Vuosikymmenen
loppupuolella valmistui Lastenlinna.
Välirauhan aikaan pääkonttori siirtyi Jääkärinkadulle, Helsinkiin.
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1950-luku
Vuosikymmenen alku oli suurta kasvun ja kehityksen aikaa. Kymmenen ja kahdenkymmenen markan pajatsot valtasivat kylien kahvilat ja kuppilat. Vuosikymmenen puolivälissä avustuksia myönnettiin 103 järjestölle. Tärkeimmäksi
tavoitteesi nousi kansakunnan yleisen terveydentilan kohentaminen. Myös sosiaalinen lomatoiminta nousi merkittäväksi avustuskohteeksi sodan jälkeen.

1960-luku
Yhdistyksen toimitalo valmistui Mariankadulle Helsinkiin. Raha-automaattiasetus uudistettiin vuonna 1962, ja RAY muuttui julkisoikeudelliseksi yhteisöksi.
Uusi arpajaislaki annettiin vuonna 1965.
RAY:lle myönnetään oikeus myös musiikkiautomaat- Uusi arpajaislaki
tien pitoon. Niitä olikin vuonna 1963 jo 1 300 ympäri Suo- annettiin vuonna
mea. Pajatsoja puolestaan oli sijoitettu tuplasti enemmän.
Vuosikymmenen lopulla RAY:n tuella oli rakennettu jo noin 50 vanhainkotia. Avustuksensaajien rahankäytön tarkastukset alkoivat.
Uusi arpajaislain mukainen raha-automaattiasetus annetiin 1967. Samana
vuonna alettiin valmistaa myös 50 pennin pajatsoja. Rulettitoiminta alkoi 1969
ravintola Adlonissa Helsingissä.
RAY:n pääkonttori siirtyi uusiin tiloihin Mariankadulle vuonna 1960.

1965.

1970-luku
RAY aloitti pajatsojen myynnin ulkomaille. RAY otti valikoimaansa myös ajanvieteautomaatit kun niitä koskeva laki säädettiin 1976. Vuosikymmenen puolivälissä perustettiin ensimmäiset paikallistoimistot ja markan pajatsoja sijoitettiin ympäri Suomea.
Teollisuustalo valmistui Espooseen vuonna 1978.
Avustuksia myönnettiin 285 järjestölle. Avustustoiminnassa painottui ikääntyneiden asuminen ja palvelutalot. Suomeen rakennettiin 15 vuoden aikana
14 000 vanhusten palvelutaloa.

1980-luku
Ajanvieteautomaattitoiminta siirtyi RAY:n yksinoikeudeksi. RAY-videopelit valmistuivat, ja elektroniset markan pajatsot valtasivat Suomen. Blackjack-korttipeli liitettiin yhdistyksen toimintaan.
Markkinoille tuotiin vuosikymmenen loppupuolella Potti-hedelmäpeli ja
pokeri-videoraha-automaattipelit. RAY:n pääkonttori muutti vuonna 1987 Espoon Keilaniemeen. Yhdistys täytti 50 vuotta 1988.
1980-luvun puolivälissä vammaistyölle alettiin myöntää aiempaa enemmän rahoitusta.

1990-luku
Suomen ensimmäinen oikea pelikasino, Grand Casino Helsinki, avattiin Helsingissä hotelli Presidentissä vuonna 1991. Ajanvieteautomaattien yksinoikeus purettiin ja RAY perusti tytäryhtiö Pelika RAY Oy:n jatkamaan RAY:n ajanviete- ja musiikkiautomaattitoimintaa. Raha-automaattien vienti ulkomaille lopetettiin vuonna 1996.
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Euroopan Unionista haettiin kantaa RAY:n yksinoikeusasemalle pelitoiminnassa. EY:n tuomioistuin antoi lausuntonsa, joka koski RAY:n raha-automaattitoimintaa: yksinoikeusasema ei ole EU:n lainsäädännön vastainen. Valmistautuminen euron tuloon alkoi.
RAY avasi nettisivut osoitteessa www.ray.fi vuonna 1996. Ilmaisia demopelejä esiteltiin seuraavasta vuodesta lähtien verkkopalvelu Pelaamossa. Palvelu
edellytti 18 vuoden ikää ja rekisteröitymistä.
Laman myötä sotiemme veteraanien hoito ja kuntoutus siirrettiin kokonaan maksettavaksi RAY:n pelituotoista. Avustustoiminnassa panostetiin pitkäaikaistyöttömyyteen, mielenterveysongelmiin, päihderiippuvuuteen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja lastensuojeluun.

2000-luku
Teknisistä edellytyksistä huolimatta RAY päätti edelleen olla tarjoamatta rahalla pelattavia pelejä internetissä. Valtioneuvosto antoi asetuksen Raha-automaattiyhdistyksestä sekä myönsi RAY:lle rahapeliluvan vuosille 2002–2006.
Grand Casino Helsinki täytti 10 vuotta. RAY luopui pääkonttoristaan Keilaniemessä ja siirsi toiminnot Espoon Teollisuustaloon, jonka nimeksi tuli RAY-talo.
Uusi arpajaislaki sekä laki raha-automaattiavustuksista astuivat voimaan.
Valtioneuvosto jatkoi RAY:n rahapelilupaa vuoteen 2011.
RAY täytti 70 vuotta ja lanseerasi juhlavuoden Pajatson. Se varautui tarjoamaan pelejä myös netissä. RAY aloitti korttimaksamisen raha-automaateissa.
Vuosikymmenen lopulla raha-automaattien päävoitot nousivat.

2010-luku
Arpajaislain I-vaihe astui voimaan 1.10.: rahapelien markkinointisäädökset tiukentuivat ja rahapelaamisen ikäraja nousi 18 vuoteen.
RAY avasi nettikasinon 2010 ja kasinon uudeksi nimeksi tuli Casino Helsinki. Uudistettu arpajaislaki astui kokonaisuudessaan voimaan vuoden 2012 alussa. Lakiin kirjattiin RAY:n yksinoikeusjärFintoto, Raha-automaattiyhdistys jestelmä aikaisempien asetusten ja määräaikaisten toimilupien sijasta.
ja Veikkaus yhdistyvät 1.1.2017.
RAY sai luvan perustaa toisen kasinon
Uuden yhtiön nimi on Veikkaus.
Itä-Suomeen. Suunnitelmista luovuttuun
parin vuoden kuluttua. Asetusmuutoksen jälkeen toista kasinoa suunnitellaan
Tampereelle. RAY otti käyttöön Etuasiakasohjelman ja lähimaksamisen.
Valtioneuvosto päätti myös laajentaa RAY:n tuoton käyttöä ja vuodesta
2015 alkaen RAY:n tuottoja siirrettiin osin valtion budjettiin.
EU hyväksyi Suomen rahapelijärjestelmän. Vuonna 2014 Komissio julkaisi
sähköistä pelaamista koskevat suositukset.
Tuotot kääntyivät vuosikymmenen puolivälissä hienoiseen nousuun. RAY
otti käyttöön avustuksen verkkoasioinnin.
Vuonna 2015 rahapelijärjestöt valmistelivat yhdistymistä ja perustivat väliaikaisen integrointiyhtiön. Rahapeliyhtiöt ja valtio valmistelivat yhteisymmärryspöytäkirjan integrointiyhtiön työstä ja yhdistymisen valmistelun periaatteista.
Fintoto, Raha-automaattiyhdistys ja Veikkaus yhdistyvät 1.1.2017. Uuden yhtiön nimi on Veikkaus Oy.
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RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS
RAY-talo
Turuntie 42, 02650 Espoo
PL 32, 02601 Espoo
Vaihde 09 437 01
Faksi 09 4370 2458
www.ray.fi
asiakaspalvelu@ray.fi

