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RAY tog form då åtta välgören-
hetsorganisationer och stats-
makten tillsammans grunda-

de föreningen i april 1938. Samtidigt 
fick RAY ensamrätt till penningauto-
materna, med andra ord i praktiken 
Pajatso-spelen.

Enligt den muntliga traditionen 
skulle Urho Kekkonen, som vid den-
na tidpunkt verkade som inrikesmi-
nister, ha slängt ur sig att det mås-
te finnas någon måtta i penningspe-
landet, och av denna anledning gick 
man in för ensamrätt i Finland. I da-
gens språk innebär måtta ansvars-
fullt penningspelande.

Ända från början allokerades avkastningen för goda ändamål. Det första 
investeringsobjektet var förresten Barnsjukhuset i Mejlans, Helsingfors.

Under decenniernas lopp har penningspelandet i och med den tekniska ut-
vecklingen förändrats otroligt mycket samtidigt som antalet spelmöjligheter 
har ökat. Automaterna har digitaliserats, spelsalar har inrättats på olika håll i 
landet, det tills vidare enda kasinot i Finland har verkat redan i 25 år, och det 
har blivit möjligt att spela på nätet.

De två kärnorna i RAY:s verksamhet har 
alltid varit de samma: ett gott ändamål och 
ansvarsfullt penningspelande.

Under loppet av decennierna har 10,5 
miljarder euro styrts till ett gott ända-
mål genom RAY:s understödsverksamhet! 
Dessutom har våra krigsveteraner fått 2,4 miljarder euro under årens lopp. Ut-
an dessa resurser skulle de finländska social- och hälsovårdsorganisationerna 
och frivilligarbetet som stöder på resurserna se helt annorlunda ut. Välfärden 
i Finland har under 78 år kraftfullt utvecklats med stöd från RAY.

RAY:s historia är på många sätt mycket hedervärd. Också Pajatso-spelen 
är en väsentlig del av kulturhistorien på många orter.

Även om RAY som en självständig organisation nu har upphört Lever RAY-
:s historia vidare i ett nytt spelbolag. Samtidigt finns verksamhetens hörnste-
nar, gott ändamål och måtta, i kärnan av det nya spelbolagets verksamhet.

Ett stort tack till alla RAY:s spelare under alla decennier, de social- och häl-
sovårdsorganisationer som utfört ett viktigt arbete i hela Finland och de tusen-
tals anställda som varit i RAY:s tjänst. Det har varit fint att få bära RAY:s flagga.

Tack RAY, grattis nya Veikkaus!
Velipekka Nummikoski
verkställande direktör 2012–2016, RAY

"De två kärnorna i RAY:s 
verksamhet har alltid varit de 
samma: ett gott ändamål och 
ansvarsfullt penningspelande."

I väntan på 
något nytt

Från verkställande direktören
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RAY:S ÅR 2016
På RAY jobbade vi varje dag för att kunna stödja finländarnas 
välfärd med hjälp av avkastningen från ansvarsfulla penningspel. 
RAY:s värdekedja började med spelaren och slutade vid 
främjandet av den enskilda människans välfärd även i dag.

Strategi
Kärnan i strategin har varit att bevara det nuvarande ensamrättsystemet för 
penningspel. Även när sammanslagningen av spelsammanslutningarna när-
mar sig har denna kärna förblivit den samma.

RAY:s verksamhet var effektiv, och spelen ordnades på ett ansvarsfullt sätt. 
Målet var en så omfattande total samhällsnytta som möjligt. 

Under referensåret främjades förverkligandet av strategin med hjälp av 
de riktlinjer för penningspelverksamheten, understödsverksamheten, perso-
nalpolitiken, kommunikationen och ICT som hade godkänts av RAY:s styrelse.

Sammanslagningen av spelsammanslutningarna bereddes
Under ledning av statsmakten fortsatte beredningen av sammanslagningen av 
tre penningspelsammanslutningar, dvs. RAY, Veikkaus och Fintoto, 2016, som 
började 2015. I maj fattade statsrådet ett beslut om att grunda det nya, helt 
statsägda aktiebolaget FRV-Evo Oy (namnet är temporärt). FRV Evo Oy:s sty-
relse beslutade att namnet på det nya penningspelbolaget är Veikkaus, val-
de Olli Sarekoski till verkställande direktör och utnämnde spelbolagets led-
ningsgrupp. Republikens president stadfäste 21.12.2016 den nya lotterilagen 
som trädde i kraft den första januari 2017.

RAY:s värden
RAY:s värden var kundorientering, öppenhet, tillförlitlighet och effektiv verk-
samhet. Värdena beaktades i hela RAY:s verksamhet. Utöver värdena styrdes 
verksamheten av de etiska anvisningarna som hade godkänts av RAY:s styrelse. 

Vad innebar värdena hos RAY?
Tillförlitlighet: RAY var en expert på underhållande och ansvarsfulla pen-
ningspel. Produkterna och tjänsterna fungerade som man hade lovat och på 
ett säkert sätt. Tillsammans med partnerna tillsågs ansvarsfullheten. Denna 
omfattade även att utveckla den finländska medborgarorganisationsverksam-
heten och att allokera understöden för genomslagskraftiga objekt samt att 
följa upp att understöden användes på rätt sätt.
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Öppenhet: Förtroendet för RAY grundade sig på ärlighet. Vi gjorde endast 
sådant som vi öppet kunde redogöra för, oavsett om det var fråga om spel, 
understöd, förvaltning eller intressentgruppverksamhet. Vi var lyhörda för för-
väntningar, och inom RAY uppmuntrade vi till diskussioner.

Effektivitet: Genom att ha gemensamma mål och verka på ett effektivt 
sätt, uppnåddes bättre resultat. RAY:s arbete hade ett syfte. Spelavkastning-
en styrdes på ett effektivt sätt till ställen där pengar behövdes. Genom nya 
innovationer såg man till spelen var till nöje för allt fler.

Kundorientering: RAY tillhandahöll spel och tjänster som var intressanta 
för spelarkunderna samt hjälpte samarbetspartner och organisationer som 
fick understöd att nå framgång. Spelarna fick verktyg för att kontrollera sitt 
eget spelande. Tjänsterna var alltid högklassiga och tillförlitliga. Man informe-
rade om spelen och understöden så att även andra blev intresserade. Också 
internt hade RAY ett gott samarbete.

RAY ordnade spel som definierats i lotterilagen i syfte att bidra med finan-
siering för allmännyttiga samfund som främjar hälsa och social välfärd.

Penningautomatföreningen (RAY), Veikkaus Oy och Fintoto Oy sam-
manslogs i början av 2017 till ett enda helt statsägt penningspelbolag, Veik-
kaus Oy, som har ensamrätt för att arrangera penningspel i Finland. Samti-
digt upphörde RAY som en offentligrättslig förening med den officiella verk-
samheten. RAY:s penningspelverksamhet överfördes till det nya bolaget. Vid 
samma tidpunkt, 01.01.2017, överfördes RAY:s understödsverksamhet till so-
cial- och hälsovårdsministeriet där Social- och hälsoorganisationernas under-
stödscentral (STEA) i fortsättningen sköter beredningen, utbetalningen och 
uppföljningen av understöden.

Avkastningen från nya Veikkaus Oy används för allmännyttiga ändamål. 
Av avkastningen från penningspelen styrs 53 procent till Veikkaus nuvaran-
de förmånstagare, 43 procent till Penningautomattföreningens förmånstaga-
re och 4 procent till Fintotos förmånstagare. Föreskrifter om avkastningsför-
delningen finns i den nya lagen.
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Avkastningen från spelverksamheten åren 2016

Spelplatser 581,1 milj. € (71,8 %)

RAY-spelsalar 110,1 milj. € (13,6 %)

Digitala kanaler 73,7 milj. € (9,1 %)

Casino Helsinki 28,8 milj. € (3,6 %)

Restaurangkasinospel 14,6 milj. € (1,8 %)

Försäljning och uthyrning 1,5 milj. € (0,2 %)

Totalt 809,4 milj. €

Fördelningen av avkastningen från 
spelverksamheten åren 2016

Redovisat i form av understöd till SHM 420,3 milj. (51,9 %)

Spelplatsavgifter 92,8 milj. € (11,5 %)

Lotteriskatt 96,9 milj. € (12,0 %)

Personalkostnader 79,5 milj. € (9,8 %)

Nettoinvesteringar 37,4milj. € (4,6 %)

Övriga kostnader 82,5 milj. € (10,2 %)

Totalt 809,4 milj. €
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VERKSAMHETSMILJÖ
I Finland hade RAY enligt lotterilagen ensamrätt för 
penningautomat-, kasinospel- och spelkasinoverksamhet. 
Avkastningen från RAY:s penningspelverksamhet användes för 
att stödja organisationer inom social- och hälsovårdssektorn 
samt våra krigsveteraners rehabilitering. Förutom en hobby och 
ett tidsfördriv var spelandet på RAY:s spel därmed också ett 
ställningstagande för en god sak.

RAY hade ensamrätt för penningautomat- och kasinospelsverksamhet i 
Fastlandsfinland. Genom ensamrätten ville man säkerställa principerna för an-
svarsfullheten, till exempel bekämpning av brottslighet, spelarens rättsskydd 
och förebyggande av spelrelaterade problem. Dessutom ville man försäkra 
sig om att medborgarnas vilja att spela inte utnyttjades för privat strävan ef-
ter vinst. Medlen som samlats in i spelverksamheten allokerades för finländar-
nas välfärd. Utöver socialt och ekonomiskt ansvar omfattade RAY:s samhälls-
ansvar även etisk affärsverksamhet som grundade sig på principerna för god 
förvaltning samt miljöansvar. 

Samhällsansvar i RAY:s strategi

Ansvarsfull 
penningspel-
verksamhet

"Vi 
tillhandahåller 

intressanta 
spel och 

spelande på 
ett ansvarsfullt 

sätt."

God 
förvaltning

"Vår verksam-
het är ärlig, 
öppen och 

transparent. 
Vi verkar på 

ett rättvist och 
jämlikt sätt."

Understöds- 
verksamhet

"I Finland 
bevaras ett 
aktivt och 

mångsidigt 
fält av 

organisations- 
aktörer."

Miljöansvar

"Vi är resurs-
effektiva och 

minimerar den 
miljöbelastning 

som affärs-
verksamheten 

ger upphov 
till."

Ansvar för 
personalen
"Vi bryr oss 

om våra 
medarbetare 

och 
uppmuntrar 
dem till att 

göra det bästa 
resultatet."

Det sociala ansvaret innefattade produkt- och konsumentskydd i pen-
ningspelverksamheten, omsorg om medarbetarna samt goda förfaranden i 
företags- och samhällsrelationerna. I det ekonomiska ansvaret betonades att 
hela rörelsevinsten skulle användas för samhälleliga ändamål. Dessutom be-
redde RAY:s understödsavdelning understödsförslaget och övervakade an-
vändningen av understöd.

GRI G4 som rapporteringsmodell
RAY har publicerat en kombinerad års- och ansvarsberättelse sedan 2003, och 
före det en årsberättelse sedan 1938. Rapporten 2008 var den första rappor-
ten som var i enlighet med GRI-anvisningarna (Global Reporting Initiative) och 
som innehöll teman för den sociala och ekonomiska aspekten samt miljöansva-
ret. Från och med 2015 övergick RAY till att rapportera i enlighet med GRI G4. 

RAY:s års- och ansvarsrapport har godkänts av föreningens ledningsgrupp, 
varefter rapporten lämnats för kännedom till föreningsmötet.
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Ensamrätt förpliktade till ansvar
I enlighet med riktlinjerna för penningspelen och ansvarsprogrammet strä-
vade RAY genom sitt penningspelutbud efter att få en kundkrets som är så 
bred som möjligt och som spelar måttligt. RAY ville ta hand om sina kunder, 
och därför gällde för alla spelformer hos RAY till exempel konceptet med an-
svarsfullhet i penningspelverksamheten, som innehöll Spela måttligt-kommu-
nikation och stöd då det gällde att kontrollera kundernas spelande. Stenfot-
sspelandet är populärt i Finland, och RAY:s penningspel hade enligt under-
sökningar en god image. Genom sina aktiviteter strävade RAY även efter idé-
ledarskap då det gäller ansvarsfullt spelande.

Vinsterna till förmån för finländarna
Den samhälleliga betydelsen av RAY grundade sig på en metod som även in-
ternationellt är unik och som innebar att penningspel, ett ansvarsfullt ordnan-
de av dessa och social- och hälsovårdsorganisationernas finansiering kombi-
nerades. RAY var den mest betydande enskilda finansiären av organisations-
verksamheten inom social- och hälsovården i Finland. Målet för RAY:s under-
stödsverksamhet var att det i Finland skulle finnas ett mångsidigt och aktivt 
fält för organisationsaktörerna där organisationerna har goda möjligheter att 
främja medborgarnas hälsa och sociala välfärd.

Förväntningar för 2017 och 
utvärdering av verksamheten
RAY:s verksamhet lades ner den sista december 2016. Den första januari 2017 
överfördes de tidigare spelsammanslutningarna Fintotos, Penningautomatför-
eningens och Veikkaus penningspelverksamhet till nya Veikkaus.

RAY i hela Finland
RAY hann verka 78 år som en gemensam organisation för staten och medbor-
garorganisationer. År 2017 sammanslås de finländska spelsammanslutningarna 
till ett enda statsägt bolag. Även efter sammanslagningen tillhandhåller det fin-
ländska penningspelbolaget på ett ansvarsfullt sätt intressanta spel för kunderna.

År 2016 var avkastningen på RAY:s spelverksamhet 809,4 miljoner euro. 
På avkastningen betalade RAY en lotteriskatt på 96,9 miljoner euro till sta-
ten samt en placeringsplatskorrigering på 92,8 miljoner euro till företagarna. 

Finländarnas spelbeteende 2014–2016

1. Spelare över 18 år. Rapporteringssättet har ändrats 2015.
Källa: Statistikcentralen (värdet för 2016 är fortfarande en uppskattning). FISIM-inkomster ingår i siffrorna

2016 2015 2014

Andel 18–79-åringar som spelades på RAY:s automater (%) 35,1 33,3 34,5

Andel 18–79-åringar som spelade på RAY:s automater varje vecka (%) 14,9 14,5 15,1

Andel finländare som spelade RAY:s bordsspel (%) 4,5 5,3 5,6

På RAY:s spel konsumerades per finländare och år (€) 1 184 182 178

Det belopp som konsumerades för RAY:s spel utgjorde av hushållens tillgängliga inkomster (%) 2 0,72 0,72 0,72
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Den vinst på 423,5 miljoner euro som återstår efter skatt, ersättning för place-
ringsplatser samt de egna rörelsekostnaderna och investeringarna delas ut till 
social- och hälsovårdsorganisationer och allokeras för rehabilitering för våra 
krigsveteraner. Vid utgången av året sysselsatte RAY 1786 sakkunniga i pen-
ningspel. Av dessa var cirka tusen croupierer och medarbetare inom kundser-
vicen på RAY:s spelplatser.

Föreningens huvudkontor har funnits i Esbo, och kasinot som drivs enligt 
internationella regler i Helsingfors.

I Finland fanns det totalt 100 andra verksamhetsställen, och av dessa var 
90 spelsalar. Förutom på de egna verksamhetsställena syntes RAY även i bu-
tiker, kiosker, servicestationer och restauranger. RAY:s automater och spel-
bord hade placerats på totalt 7200 offentliga platser på olika håll i Finland.

Ensamrätten kräver arbete
Med tanke på ensamrättsställningen och godtagbarheten av spelandet var 
det viktigt att medborgarna visar förtroende för och har en positiv inställning 
till föreningens verksamhet. Framgången mättes regelbundet genom att man 
frågade medborgarna om deras åsikt om systemet med ensamrätt och spel-
verksamhetens godtagbarhet, förtroendet för penningautomatverksamheten 
och huruvida spelverksamheten betraktades som samhälleligt ansvarsfull.

Andel av hushållens disponibla inkomster som använts för 
penningspel åren 2010-2016

Källa: Statistikcentralen

Användning på inhemska ensamrättspel totalt

Användning på RAY:s spel

0,00 %

0,20 %

0,40 %

0,60 %

0,80 %

1,00 %

1,20 %

1,40 %

1,60 %

1,80 %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

De finländska penningspelsamfundens spelbidrag* åren 2014–2016

* Med spelbidrag avses spelarnas konsumtion med avdrag för de vinster som utbetalas till spelarna.

2016 2015 2014

Penningspelsamfundens spelbidrag sammanlagt (md €) 1,8 1,7 1,7

RAY:s andel av spelbidraget (milj. €) 808 795 775

Andelen av den totala spelkonsumtionen (%) 45 46 46
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Till nytta och nöje 2016
Finländarna spelade RAY:s spel för 184 euro per vuxen

Understöd till 
organisationer 

315,3 milj. €

Sjukdoms- och handikapporganisationer 90,8 (28,8 %)

Organisationer för allmän hälsa och välmående 58,6 (18,6 %)

Organisationer för mental hälsa, missbruk och beroende 50 (15,9 %)

Organisationer för barn- och familjearbete 34 (10,8 %)

Branschövergripande organisationer 27,8 (8,9 %)

Organisationer för äldre 23 (7,3 %)

Organisationer inom ungdomsbranschen 13 (4,1 %)

Anhörigorganisationer 11,9 (3,8 %)

Organisationer för främjande av sysselsättning och för arbetslösa 3,1 (1 %)

Frivilligorganisationer inom räddningsbranschen 3 (1 %)

Stödet för RAY:s ensamrätt 2009–2016 (%)
En undersökningsfråga: ”Ensamrätten för penningspelverksamheten bör bevaras 
för Penningautomatföreningen-RAY”

Källa: Taloustutkimus Omnibus-befolkningsenkät

Av samma åsikt Vet ej Av annan åsikt
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Stödet för RAY:s ensamrätt låg kontinuerligt på en hög nivå, 2016 låg stö-
det på cirka 70 procent. Medborgarna uppskattade att vinsten från RAY:s 
penningspelverksamhet allokerades för finländska social- och hälsovårdsor-
ganisationer.

Enligt enkätundersökningen som ordnades av IRO Research Oy 2015 an-
såg nio av tio finländare att det var viktigt att intäkterna från penningspel 
stannade i Finland.

Medborgarnas åsikt om hur åldersgränsövervakningen 
har lyckats vid spelplatserna åren 2008–2016 (%)

En undersökningsfråga ”Hur väl anser ni att åldersgränsövervakningen vid 
spelplatserna förverkligas?”
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Andelen åldersgränsidentifierat spelande ökade
RAY hade enligt medborgarna och intressentgrupperna redan många år lyck-
ats väl eller mycket väl med att förhindra spelande bland minderåriga. Det-
ta uppnåddes tack vare det goda partnersamarbetet då det gäller övervak-
ningen av spelplatserna, RAY:s egna medarbetares aktivitet på spelplatserna 
samt tillförlitlig registreringspraxis vid Casino Helsinki och i de digitala spelen.

Andelen automatiskt åldersgränsidentifierat spelande av allt spelande hos 
RAY var i fjol cirka 27 procent. Detta innebär att cirka 216 miljoner euro av 
RAY:s avkastning härrörde från automatiskt åldersgränsidentifierat spelande.

RAY fick under de senaste åren mest kritisk respons gällande förebyggan-
det av spelproblem och förverkligandet av god förvaltning. Man förväntade sig 
öppnare och mer transparent verksamhet än tidigare av föreningen. Önskemål 
framlades om större ansvar då det gäller kunder som har spelrelaterade pro-
blem och stöd då det gäller spelförbud för personer som har dessa problem. 

År 2016 fortsatte också personalens utbildning om ansvarsfullhet även för 
nya medarbetare. Dessutom ordnades tillsammans med Veikkaus och Finto-
to ett utbildnings- och diskussionsevenemang om spelrelaterade problem för 
personalen.

Medborgarnas åsikt om antalet penningautomater 
åren 1997–2016 (%)

En undersökningsfråga: ”Anser ni att antalet automater som ger penningvinster är 
lagom i vårt land eller borde antalet ändras?”
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Penningspelen är en del av finländarnas vardag
Enligt den undersökning som nyligen genomfördes av Institutet för hälsa och 
välfärd (THL) hade 80 procent av finländarna i åldern 15–74 år spelat pen-
ningspel under de senaste 12 månaderna. Finland är det land i Europa där 
penningspel spelas mest.

Spelandet var vanligast i åldersgruppen 25–64 år. Majoriteten av de aktiva 
spelarna var över 50 år. Lotto har en betydande andel av spelen som spelas 
varje vecka av personer över 50 år. De yngre åldersgrupperna spelade pen-
ningautomatspel betydligt mer än något annat.

Medborgarnas åsikt om antalet penningautomater 
åren 2009–2016, internationell jämförelse (%)

En undersökningsfråga: ”Anser ni att antalet automater som ger penningvinster 
är lagom i vårt land eller borde antalet ändras?”

Källä: Taloustutkimus Omnibus-befolkingsenkät

Minskas Väl Tillsat Vet ej
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Upplevelsen av RAY som samhälleligt 
ansvarsfull 2009–2016 (%)

En undersökningsfråga: ”Hur väl passar bedömningen 
samhälleligt ansvarsfull in på Penningautomatföreningen?”

Källä: Taloustutkimus Omnibus-befolkingsenkät

Väl Ganska väl Vet ej

Ganska dåligt  Inte alls

Förtroende för RAY:s verksamhet 
åren 2009–2016 (%)

En undersökningsfråga: ”Penningautomatföreningens 
verksamhet är tillförlitlig"

Källä: Taloustutkimus Omnibus-befolkingsenkät

Av samma åsikt Vet ej Av annan åsikt
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Centrala nyckeltal i samhällsansvarsrapporteringen

2016 2015
Föränd-
ring från 
sista år 

Ansvarsfullt spelande

Åldersgränskontroller som lett till avvisande i spelsalarna (%) 31 30 - 

Spelförbud och -begränsningar i anslutning till spelproblem (antal) 1 152 1 040 11 %

Frivilliga spelförbud på Digitala kanalerna (antal) 1 43 001 51 988 -17%

Initiativ till samtal och diskussion om återvändande med kunden på Casino Helsinki (antal) 504 481 5 %

Andel av tillgängliga inkomster som konsumeras på RAY:s spel (%) 0,7 0,7 - 

Ekonomiskt ansvar

Avkastning från spelverksamheten (milj.€) 809,4 796,3 2 %

Lönsamhet (%) 59 60  - 

Understöd till organisationer (milj.€) 315,3 309,3 2 %

Till Statskontoret för veteranernas rehabilitering (milj.€) 111,5 117,0 5 %

Lotteriskatt (milj.€) 96,9 95,4 2 %

Spelplatsavgifter till partner (milj.€) 92,8 98,1 -5 %

Personalens lönekostnader och sociala kostnader (milj.€) 79,5 73,1 9 %

RAY:s andel av penningspelssammanslutningarnas speltäckning (%) 2 45,0 46,0 - 

Personal

Personalstyrka 31.12 (personer) 1 786 1 632 9 %

Omsättning (%) 14 12 - 

Sjukfrånvaroprocent (%) 3 3 - 

Engagemangsindex 3 68,8 63,5 - 

Miljöansvar

Fastigheternas energiförbrukning (MWh) 9 897 9 482 4 %

Andel grön energi av energiförbrukningen (%) 76 79 - 

Fjärrvärmeförbrukning (MWh) 4 3 580 3 290 9 %

Tjänstebilar och produktionens bilar (miljoner fordonskilometer) 4,6 4,7 -2 %

1 Spelförbud som varar 12 h, i vecka, 1 mån, 3 mån, 6 mån eller 1 år. 
2 Speltäckning = spelintäkterna minskat med vinsterna som utbetalas till spelarna.
3 Källa: Spirit Ab 2015. Allmän norm i Finland 67 år 2016.
4 Inkluderar fjärrvärmen på huvudkontoret och Casino Helsinki som utgör totalt närmare 50 % av RAY:s fastighetsareal.

Enligt undersökningarna är Finland det land i Europa där mest pengar an-
vänds för spelande, och när det gäller penningautomatspel var RAY i ledning-
en. Detta förklaras av placeringen av penningautomater som är något avvi-
kande jämfört med resten av Europa. Placeringen av spel och synligheten av 
spelandet på offentliga platser gjorde att spelandet blev öppet och mer god-
tagbart även för dem som inte spelade penningspel. Förtroendet för RAY:s 
verksamhet var i ett europeiskt perspektiv på en hög nivå.
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Ledning av samhällsansvaret
Penningspelbranschen, ensamrättsställningen och lotterilagen ställde höga 
krav på RAY:s ansvarsfullhet. Vid RAY förverkligades ansvarsfullhet i prakti-
ken i större utsträckning än lagen förutsätter.

Enheten för samhällsansvar svarade för den allmänna ledningen och ut-
vecklingen av samhällsansvaret. Vid enheten följde man upp utvecklingen i 
Finland och den internationella utvecklingen, tog initiativ som gäller ansvars-

fullhet och gav utvecklingsförslag samt hade 
en nära dialog med föreningens olika enheter 
och olika organisationer inom branschen. En-
heten leddes av kommunikations- och ansvars-
direktören som representerar ansvarsfunktio-
nen i ledningsgruppen. Hos RAY utvecklades 
ansvarsfulla handlingssätt i enlighet med de 

överenskomna principerna för ansvarsfullhet och dessutom verkade Enheten 
för samhällsansvar efter behov som expert i olika projekt.

Som en del av verkställande direktörens översikt svarade verkställande di-
rektören för regelbunden rapportering till RAY:s styrelse.

År 2016 fokuserade Enheten för samhällsansvar huvudsakligen på den på-
gående integreringen av åtgärderna för ansvarsfullhet hos tre penningspelbo-
lag och sammanställning av nya initiativ för ansvarsfullhet och en plan för det 
nya bolaget. Integrationsarbetet som utfördes under året resulterade bland 
annat i strategiindikatorer för det nya bolagets ansvarsfullhet samt i initiativet 
Ökning av finansieringen för Peluuri samt sammanslagningen av programmet 
Peli poikki med tjänstehelheten Peluuri.  Dessutom presenterades Programmet 
för att kontrollera spelandet för föreningens egen personal på EL (European 
Lotteries)-organisationens seminarium om ansvarsfullhet i Paris.

2016 2015 2014

RAY blir känd som en ansvarsfull, effektiv och pålitlig organisation (%) 1 - 42 50

Medborgarna understöder RAY:s ensamrätt till penningspelverksamhet (%) 2 73 68 69

Medborgarna anser att RAY:s understöd allokeras till rätt objekt, helt av samma 
åsikt (%) 2

34 29 33

Övervakningen av spel bland minderåriga lyckas väl, mycket & ganska dåligt (%) 2 28 34 32

Problemspelandet kan begränsas, en problematiskt stor andel av befolkningen 
spelar på penningautomater (%) 2

1,6 1,7 1,7

Utveckling av antal spelare, år och månad (%) 3
31,3 ja 
20,0 

29,2 ja 19,3
*29,8 ja 

19,5

RAY:s satsningar på förebyggande av spelrelaterade problem (€) 2 215 900 2 581 000 2 522 000

Nya anställda som genomgått nätutbildningen Etiska anvisningar (%) 4 78 % 100 %  - 

1 Källä: TNS Gallups undersökning om företags anseende och ansvar (TRIM-index). Undersökningar gjordes inte i årt 2016. 
2 Källä: Taloustutkimus Omnibus-enkät
3 Källä: Taloustutkimus Catibus-enkät
* Siffrorna har ändrats till att motsvara det nya rapporteringssättet
4 Under 2015 genomgick alla nya och gamla anställda utbildningen..

RAY Indikatorer för samhällsansvar åren 2014–2016

Penningspelbranschen, 
ensamrättsställningen och 
lotterilagen ställde höga krav 
på RAY:s ansvarsfullhet.
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Ansvarsmedlemskap
• European Casino Association ECA, representation i ansvarsgruppen
• Finnish Business Society (FiBS)
• WWF:s Green Office

Bedömning av företagsansvarets väsentlighet
RAY:s omfattande arbete med väsentligheten gjordes 2015. Då tillfrågades in-
tressentgrupperna i en särskild enkät om vilka teman och aspekter inom an-
svarsfullheten de ansåg vara viktiga, och dessa granskades närmare vid inter-
na expertworkshops. Slutresultatet blev en matris där de väsentliga temana i 
RAY:s samhällsansvar placerades i förhållande till varandra utifrån intressent-
gruppernas bedömning och den bedömda konsekvensen för affärsverksam-
heten. Slutligen klassificerades de väsentliga temana enligt deras vikt i teman 
som ger mervärde och konkurrenskraft samt teman som uppfyller kraven och 
förväntningarna. Innehållet i GRI G4-rapporten 2016 och de prioriterade om-
rådena i denna har härletts ur slutresultatet av väsentlighetsbedömningen.

Väsentliga teman i samhällsansvaret

Vi uppfyller kraven 
och svarar på 

förväntningarna

• Ansvarsfull 
marknadsföring 
av penningspel-
verksamheten

• Bekämpning av 
brottslighet

• Ansvar för miljön

Vi är effektiva och 
konkurrenskraftiga

• Öppet, ärligt 
och transparent 
ledarskap, 
beslutsfattande 
och 
kommunikation

• Ansvar för 
personalen

Vi producerar ett 
betydelsefullt 

mervärde

• Intressant och 
ansvarsfullt 
spelutbud

• Pålitliga spel och 
penningtrafik samt 
säkra kunduppgifter

• Minderåriga hindras 
från att spela

• Förebyggande 
av spelrelaterade 
problem

• Ansvarsfull och 
genomslagskraftig 
understöds-
verksamhet

VIKTIGT DET VIKTIGASTE
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FÖRVALTNING
RAY:s verksamhet styrdes i hög grad av lagstiftning som 
fastställde ramarna för både spel- och understödsverksamheten 
och organisationens förvaltning.

Förvaltningsmodellen styrde 
verksamheten
RAY hade 94 medlemsorganisationer som var verksamma inom social- och 
hälsovårdsbranschen. De var representerade i föreningsmötet som utövade 
det högsta bestämmande inflytandet.

RAY:s styrelse bestod av sju representanter som hade valts av statsrådet 
och sju representanter som hade valts av föreningsmötet. År 2016 hade dess-
utom en tredje personalrepresentant rätt att närvara och yttra sig vid styrel-
semötena.

RAY hade mer än 1 700 hel- eller deltidsanställda medarbetare.
RAY var en offentligrättslig förening vars verksamhet reglerades av lagar 

och förordningar. I dessa fastställdes ramarna för spel- och understödsverk-
samheten samt organisationsförvaltningen.

Verksamheten övervakades av inrikesministeriet och Polisstyrelsen som 
lyder under ministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet (SHM), fören-
ingsmötet och föreningens styrelse. Statsmakten utövade bestämmande in-
flytande i föreningens styrelse.

 

 

Organisation 31.12.2015

Statsrådet, 
IM, SHM, FM

Föreningsmötet

Styrelsen

Strategi- och intresse-
bevakningsdirektör

Jarmo Kumpulainen

Intern kontroll
Jari Lemetyinen

Verkställande direktör 
Velipekka Nummikoski

Understöds-
verksamhet
Sisko Seppä

Kommunikation 
och ansvar

Jari Elo

Interna tjänster
Alpo Rivinoja

Juridiska ärenden
Mari Mustakoski

Affärsverksamhet
Timo Kiiskinen

Ledningsgrupp
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Styrelsen och ledningsgruppen 
ledde verksamheten
RAY:s styrelse bestod av 14 medlemmar, av vilka sju hade valts av förenings-
mötet och sju utsetts av statsrådet. Ledningsgruppen bestod av verkställan-
de direktören och fem andra direktörer.

Styrelsemedlemmar 2016 och förändringar

Medlemmar som utsetts av statsrådet:

Raimo Vistbacka, ordförande 2016–
 - belönings- och valberedningskommittén, ordförande
 - f. 1945
 - JK, vicehäradshövding
 - riksdagsråd

Timo Heinonen, medlem 2016–
 - första vice ordförande
 - f. 1975
 - PeM
 - riksdagsledamot

Annika Saarikko, medlem 2015–
 - f. 1983
 - FM
 - riksdagsledamot
 - Åbo stadsfullmäktige, medlem
 - Egentliga Finlands landskapsfullmäktige, medlem
 - Muistiliitto ry., vice ordförande
 - HIV-stiftelsen, vice ordförande
 - Tiukulastiftelsen, styrelsemedlem
 - Finlands 4H-förbund, styrelsemedlem

Kari Anttila, medlem 2016–
 - f. 1959
 - generalsekreterare, riksdagen

Jouko Narikka, medlem 01.03.2015–
 - f. 1960
 - budgetråd, finansministeriet

Jukka Aalto, medlem 2013–
 - ordf. för revisionskommittén
 - f. 1965
 - PM
 - ekonomidirektör, IM
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Liisa Heinämäki, medlem 01.03.2015–
 - revisionskommittén
 - f. 1961
 - PED, SVD
 - konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet
 - Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (Vamlas)

Medlemmar utsedda av föreningsmötet:

Pekka Räsänen, andra vice ordförande 2016–
 - f. 1959
 - verksamhetsledare, Dövas Servicestiftelse

Lisbeth Hemgård, medlem 2013–
 - f. 1958
 - PM
 - verksamhetsledare, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl
 - Aspa-stiftelsen, styrelsemedlem
 - Aspa-service, styrelsemedlem
 - Fidida, styrelsemedlem 2012–
 - Förbundet Utvecklingsstörning, styrelsemedlem 2007–

Janne Juvakka, medlem 2016
 - medlem i revisionskommittén
 - f. 1966
 - eMBA, SVM
 - verksamhetsledare, Diabetesförbundet i Finland rf
 - Stiftelsen för diabetesforskning, styrelsemedlem
 - Rehabiliteringsstiftelsen, styrelsemedlem

Hanna Markkula-Kivisilta, medlem 2013–
 - medlem i revisionskommittén
 - f. 1965
 - PM
 - generalsekreterare, Rädda Barnen rf
 - SOSTE rf, styrelsemedlem
 - Centralförbundet för barnskydd, styrelsemedlem

Ilkka Repo, medlem 2013–
 - f. 1973
 - EM
 - verkställande direktör, Allergi- och astmaförbundet rf
 - Sosiaalialan työnantajat ry, styrelsemedlem
 - •Finlands Settlementförbund rf, styrelsemedlem
 - Kansalaisareena ry, styrelsemedlem
 - ESF rf, styrelsemedlem
 - Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö, styrelsemedlem sedan 2014
 - SOSTE rf, fullmäktigemedlem
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Riitta Särkelä, medlem 2016
 - penningspelutskottet
 - f. 1957
 - SVM
 - generalsekreterare, Förbundet för mödra- och skyddshem rf
 - Centralförbundet för Barnskydd (suppleant)
 - Sosiaalipoliittinen yhdistys, styrelsemedlem
 - Folkpensionsanstalten, styrelsemedlem

Sari Tervonen, medlem 2016
 - f. 1966
 - pedagogie magister
 - verksamhetsledare, Epilepsiförbundet rf
 - Aspa-stiftelsen, styrelseordförande
 - Aspa service Ab, styrelsens vice ordförande
 - SOSTE Finlands social och hälsa rf, styrelsemedlem
 - Rehabiliteringsstiftelsen, styrelsesuppleant
 - Vates-stiftelsen, fullmäktigesuppleant

RAY:s personalrepresentanter:

Juha Eskelinen
underhållsansvarig

Heikki Kupiainen
underhållsrepresentant

Kristiina Lindroos, rätt att närvara och yttra sig
kontorsassistent

Styrelsens och utskottens arvoden 2016
Ordförandens månadsarvode 1 300 euro
Vice ordförandens månadsarvode 800 euro
Medlemmarnas månadsarvode 650 euro
Mötesarvode/möte/person 250 euro
Utskottsordförandens mötesarvode 300 euro
Utskottsmedlemmarnas mötesarvode 250 euro
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RAY:S LEDNINGSGRUPP 31.12.2016

Velipekka Nummikoski, verkställande direktör
 - PM, f. 1962
 - Anställd av RAY och medlem i ledningsgruppen 01.04.2012

Jari Elo, kommunikations- och ansvarsdirektör
 - EM, f. 1969
 - Anställd av RAY 17.11.2014 och medlem i ledningsgruppen 01.12.2014

Timo Kiiskinen, affärsverksamhetsdirektör
 - DI, f. 1964
 - Anställd av RAY 01.06.2010 och medlem i ledningsgruppen 01.04.2013

Mari Mustakoski, direktör för juridiska ärenden
 - JK, VHH, LLM, f. 1972.
 - Anställd av RAY 15.01.2008 och medlem i ledningsgruppen 23.05.2012

Alpo Rivinoja, direktör för de interna tjänsterna
 - ekonom, PM, f. 1954
 - Anställd av RAY 01.04.2007, medlem i ledningsgruppen 01.05.2007 och 

 ersättare för verkställande direktören från och med 01.12.2014

Sisko Seppä, direktör för understödsverksamheten
PK, f. 1954
Anställd av RAY och medlem i ledningsgruppen 01.09.2011

Jari Elo  Mari Mustakoski Alpo Rivinoja Sisko Seppä Timo Kiiskinen Velipekka Nummikoski
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Den interna revisionen
RAY:s styrelse beslutade om principerna för RAY:s interna revision, och verk-
ställande direktören svarade för den interna revisionen. Enheten för intern re-
vision som leddes av revisionschefen svarade för den praktiska revisionsverk-
samheten.

RAY:s styrelse godkände på framställan av revisionskommittén verksam-
hetsplanen för den interna revisionen. Den interna revisionen rapporterade re-
gelbundet var sjätte månad till revisionskommittén och verkställande direk-
tören samt efter behov till ledningsgruppen om hur verksamhetsplanen för 
den interna revisionen hade genomförts samt om revisionsobservationerna i 
sammanfattningen. 

År 2016 genomförde den interna revisionen revisioner i enlighet med verk-
samhetsplanen samt konsulterade och stödde de olika enheterna i den inter-
na revisionen.

Riskhantering
Den implementering av riskhanteringsprocessen i linjeorganisationen som på-
börjades året innan framskred till riskhantering som stödde beslutsprocessen i 
affärsverksamheten. Processerna inkluderades som en fast del av verksamhets-
planeringen, och rikshanteringsåt-
gärderna följdes regelbundet upp 
i olika beslutsforum och -grup-
per. Dessutom gjordes en övergri-
pande kartläggning av riskerna för 
bland annat delområdena säkerhet 
och tillförlitlighet, och denna fort-
sätter i sin tur som en överföring 
av förvaltningsåtgärderna till det 
nya bolaget och dess föränderliga verksamhetsmiljö. RAY:s ERM-modell samt 
riskdatabas utgjorde också stommen i principerna för riskhanteringen i inte-
grationsarbetet, likaså en fast del i det nya bolagets verksamhetsplanerings-
process såväl på projektnivå som i FRV Evo:s styrelserapportering.

Den implementering av 
riskhanteringsprocessen i 
linjeorganisationen som påbörjades 
året innan framskred till riskhantering 
som stödde beslutsprocessen i 
affärsverksamheten. 

2016 2015 2014

Fast del Rörlig del Fast del Rörlig del Fast del Rörlig del

Verkställande direktören 222 376 11 638 222 074 223 129 1 683

Resten av ledningsgruppen 746 501 36 229 717 753 889 798 11 490

Sammanlagt 968 877 47 867 939 827 1 112 927 13 173

Ledningsgruppens löner och arvoden 2014–2016
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TILL NYTTA OCH NÖJE
Under verksamhetsåret visade antalet RAY-penningspelare 
ett uppsving. Spelutbudet utvidgades bland annat med spelet 
Alkemia där man i spelsalarna kan vinna upp till 100 000 euro. 
Dessutom främjades kortbetalning, och vid restaurangspelborden 
testades ett nytt system med betalterminaler. Då det gällde att 
öppna ett andra kasino tog man stora steg, och också projektet för 
att förhindra en internationell pokerpool framskred.

Det viktigaste målet under verksamhetsåret blev att stoppa minskningen i an-
talet spelare. Målet fick namnet ”165”. Med detta avses en strävan att värva 
165 nya spelare varje dag. Det antecknades som ett mål för alla som deltog i 
penningspelverksamheten. Målet uppnåddes under verksamhetsåret, och an-
talet RAY-spelare började öka.

Avkastningen ökade särskilt kraftigt i Pelaamo-spelsalarna, klubbarna och 
de digitala spelen. Ökningen överskred den budgeterade nivån så att den kom-

penserade spelplatsernas underskridande av mål-
nivån. Casino Helsinki och restaurangkasinospelen 
lyckades hålla sin avkastningsnivå, trots den svåra 
marknadssituationen.

I slutet av året fanns det 420 000 RAY-stam-
kunder, Förmånskunder. Jämfört med året innan ökade antalet med sju pro-
cent, med andra ord med cirka 50 000 personer. RAY Förmånskundprogram 
utvecklades kraftigt i synnerhet genom RAY Mobilapplikation.

Den omfattande imagekampanjen för penningspelande som började i april 
förbättrade uppfattningen om penningspelandet. Hälften av dem som hade 
sett kampanjmaterialet förhöll sig positivt till kampanjen och var tredje ansåg 
att deras inställning mot RAY hade blivit positivare i och med kampanjen. Vi-
deofilmerna sågs 1,3 miljoner gånger på Facebook, mer än 1,1 miljoner gång-
er på webb-TV och cirka 405 000 gånger på YouTube.

I slutet av året fanns det 
419 204 RAY-stamkunder, 
Förmånskunder.
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Nya spel för stenfoten och rekordhög huvudvinst
Under verksamhetsåret introducerades 12 spel i stenfoten, och av dessa var tre sä-
songspel. Dessutom inkluderades två sedan tidigare bekanta spel i den nya auto-
matmodellen. I utbudet för RAY Nätkasino och mobilspelen inkluderades 30 spel.

De nya spelen gav inte upphov till en likadan avkastningsökning som 2015, 
men spelproduktionen klarade av att allt bättre svara på behoven i affärsverk-
samheten tack vare de medelhöga vinsterna och det bredare spelutbudet.

I juni under verksamhetsåret introducerades spelet Alkemia i spelsalarna. I 
detta är överraskningshuvudvinsten 100 000 euro. Det var det högsta möjli-
ga vinstbeloppet i RAY:s spelsalshistoria. Spelets framgång överskred alla för-
väntningar och ledde till en förändring i kundströmmarna.

Tidigare gav huvudvinsten i de utlandstillverkade Bling-mångspelautoma-
terna det högsta vinstbeloppet i spelsalarna. Det höjdes från tidigare 15 000 
till 50 000 euro i augusti 2015. På våren under verksamhetsåret ordnades ons-
dagsturneringar på Bling-automaterna, och i form av en Julturnering igen i 
december. I turneringen hade varje deltagaren tre minuter tid att få så många 
poäng som möjligt, och den som samlade mest poäng tick en penningvinst. 

Dessutom fortsatte spridningen av mångspelautomaten Voitto.

Kortbetalningskampanj och Kasko
Den kampanj för att utvidga kortbetalningen som började i september gav 
resultat. Före utgången av året hade andelen kort- och närbetalningar av be-
talningsrörelsen ökat med sexprocent.

Under verksamhetsåret testades också ett för spelborden planerat försälj-
nings- och betalterminalsystem, Kasko. Med hjälp av detta följs penningrörel-
sen vid spelbordet upp.

Projektet med ett andra kasino framskred, och nya Pelaamo-
spelsalar öppnades.
År 2015 drog RAY tillbaka planerna om att öppna ett kasino i Virolahti. I de-
cember samma år beviljade finanspolitiska ministerutskottet RAY tillstånd att 
söka en placeringsort för ett andra kasino också inom något annat område än 
Östra Finland. Under ansökningstiden tog RAY emot 76 förslag från 30 orter 
om placeringen av kasinot samt de nya Feel Vegas-klubbarna.

Efter utgallringarna beslutade man sig för att grunda det nya kasinot som 
en del av det omfattande projektet Kansi ja Areena som planeras för Tammer-
fors. De starka sidorna är ett bra läge samt ett rikligt utbud av evenemang och 
tjänster. Den första fasen av projektet ska avslutas 2020.

I augusti under verksamhetsåret öppnades en ny Feel Vegas-spelklubb i 
Rovaniemi och Esbo. Båda sysselsätter cirka 20 personer. Avkastningen från 
Feel Vegas-klubbarna ökade bra under verksam-
hetsåret. På grund av ansökningsprocessen för 
det andra kasinot fördröjdes visserligen byggan-
det av de nya klubbarna i Rovaniemi och Esbo.

Under verksamhetsåret öppnades dessut-
om tre nya Pelaamo-spelsalar, två salar renoverades och två salar flyttade till 
nya lokaler. För Pelaamo-salen i köpcentret Iso Omena i Esbo byggdes redan 
nya lokaler, men på grund av det försenade Västmetroprojektet flyttade Pe-
laamo ännu inte till dessa. Avkastningen från Pelaamo-kedjan ökade kraftigt.

I spelsalarna ordnades ett rekordhögt antal evenemang, totalt cirka 800.
Antalet kunder hos Casino Helsinki ökade enligt målsättningarna, och det 

totala antalet kundbesök överskred målet.

I spelsalarna ordnades 
ett rekordhögt antal 
evenemang, totalt cirka 800.
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MAD – galen i kunden
Under verksamhetsåret introducerades också en ny ledningsmodell, MAD, där 
man strävar efter kundfokusering. Modellen framskred enligt planerna, och 
med hjälp av NPS-kundenkätmätningar fick man värdefull information för att 
utveckla verksamheten.

RAY Mobilapplikation rönte framgång
Utformningen av kanalen för RAY Nätkasino ändrades på våren under verk-
samhetsåret. Ändringen av kanalutformningen började med önskan om att ge 

Nätkasinos kunder en upplevelserik och in-
dividuell kasinostämning.

Samtidigt förnyades varumärket för 
konceptreklamen.

RAY Mobilapplikation lanserades på vå-
ren och dess popularitet ökade mot slutet 
av året. Förverkligandet av applikationen 
var det viktigaste projektet för kanalen, och 

målet för detta var att tillhandahålla en utmärkt mobilspels- och kundupple-
velse. I fråga om detta mål lyckades vi bra. Applikationen fick utmärkt fram-
gång i applikationshandelns penningspelsutbud.

Ett annat centralt mål var att höja antalet spelpublikationer betydligt i al-
la dataterminaler. Även i fråga om detta mål lyckades man bra, och nu kunde 
RAY Nätkasino lansera nya spel varje vecka. Uppsvinget för spelpublikationer-
na bidrog i väsentlig grad till den kraftiga avkastningsutvecklingen.

Under verksamhetsåret öppnades webbplatsen Pokeri.fi där allt pokerinne-
håll som har producerats av RAY har samlats.

Under verksamhetsåret började man dessutom etablera ett internationellt 
pokernät tillsammans med det österrikiska Win2Day-pokernätet. Det interna-
tionella samarbetet möjliggjordes när ministeriet och Polisstyrelsen godkän-
de verksamhetsmodellen och övervakningsprocesserna för pokernätet. Den 
egentliga lanseringen av tjänsten sköts upp till 2017, men förberedelserna 
som tog två år har nu avslutats, och en verksamhetsmodell för vidare utveck-
ling av verksamheten står nu till förfogande för det nya penningspelbolaget.

Ansvarsfullhet i spelverksamheten
Man önskade en så bred kundkrets som möjligt för RAY:s spel. Det som kräv-
des för att få en bred kundkrets som spelar måttligt var att RAY:s spel skul-
le vara lättillgängliga och intressanta för medborgarna. RAY skapade pen-
ningspel för olika kunder och spelsituationer. Dessutom utvecklades de olika 
betalningssätten samt kundservicen.

2016 Muutos-% 2015 Muutos-% 2014 Muutos-%

Spelplatser 582,4 -1,5 % 591,2 1,8 % 581,0 -2,1 %

RAY-spelsalar 110,1 12,9 % 97,5 3,0 % 94,6 -1,5 %

Restaurangkasinospel 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 %

Digitala kanaler 73,3 14,2 % 64,2 7,8 % 59,5 -0,8 %

Avkastning från spelverksamheten per distributionskanal åren 2014–2016 (milj.€)

Avkastningen innehåller också avsättningen samt leasingkostnader (tex penningväxlarna)

Under verksamhetsåret började 
man dessutom etablera ett 
internationellt pokernät 
tillsammans med det österrikiska 
Win2Day-pokernätet.
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Det prioriterade området i utvecklingen av RAY:s spel var spel där spela-
ren själv kunde sätta upp gränser för sitt spel och därigenom få bättre kontroll 
över sitt spelande. En kund som spelade i RAY:s digitala tjänster blev tvung-
en att för egen del sätta upp både dygns- och månadsspecifika förlustgrän-
ser redan vid registreringen. När en spelare registrerade sig i tjänsten var hens 
sinnesstämning antagligen sådan att hen på ett förnuftigt sätt kunde fatta ett 
beslut om på vilken nivå hen var redo att spela.

År 2016 gav RAY genom understödssystemet understöd på 1,1, miljoner 
euro för att utveckla vården för olika typer av beroende samt förebyggande 
av beroendeproblem.

Peluuri är en tjänst som ger hjälp för att klara av spelrelaterade problem, 
och deras verksamhet stöddes av RAY med 190 000 euro.

Peluuri är en telefon- och nättjänst som ger hjälp för spelrelaterade problem 
och samfinansieras av de finländska spelsammanslutningarna – RAY, Veikkaus 
och Fintoto. Tjänsten är riksomfattande, anonym och kostnadsfri för kunden. 

RAY vidareutvecklade sin webbplats Spela måttligt. Syftet med webbplat-
sen var att hjälpa spelarna att inse eventuella risker i anknytning still spelan-
det, ge handledning om hur spelandet kan kontrolleras och även hänvisa de 
kunder vidare som ansåg att de hade misslyckats med att hålla sitt spelan-
de under kontroll.

Även RAY:s kundservicepersonal utbildades för att bemöta spelare som 
hade svårt att få kontroll över sitt spelande.

Genom RAY:s Förmånskundprogram informerades kunder som identifie-
rade spelade minst fyra gånger per månad aktivt om verktygen för spelkon-
troll, och uppmuntrades att följa upp sitt eget spelande samt eventuella för-
ändringar i detta.

RAY bedömer de negativa konsekvenserna av sina spel
Innan nya spel- och distributionslösningar börjar tillämpas bedömer RAY de 
eventuella negativa konsekvenserna av dessa. I samarbete med Veikkaus och 
experter inom spelrelaterade problem utvecklade RAY ansvarsverktyget Ra-
Va som har använts sedan 2008.

Innan man börjar tillämpa de nya lösningarna diskuterar också regleringen 
av spelen med de ansvariga myndigheterna. Det krävs alltid ändringar i spel-
reglerna när nya kasinospel introduceras.

Förebyggande av spelrelaterade problem
Enligt befolkningsundersökningen som genomfördes på initiativ av THL fanns 
det i Finland 2015 uppskattningsvis 124 000 personer som hade olika grader 
av problem som anknöt till penningspel. Penningspelande och penningspel-
problem på risknivå har enligt undersökningen ökat något sedan 2011 då THL 
lät göra en befolkningsundersökning.

Totalkostnader för ansvarsfull spelverksamhet åren 2014-2016 (€)

2016 2015 2014

Till SHM för undersökning av spelrelaterade problem 920 000 919 000 957 000

För verksamheten med stödlinjen Peluuri 207 900 189 000 225 000

Understöd till organisationer för utveckling av stöd och hjälp för spelberoende 
personer

890 000 1 275 000 1 142 000

Understöd till organisationer för allmän utveckling av stöd för personer med 
olika typer av beroende

198 000 198 000 198 000

Sammanlagt 2 215 900 2 581 000 2 522 000



28 RAY:s ansvars- och årsrapport 2016 | TILL NYTTA OCH NÖJE

Det typiska för spelare som har spelrelaterade problem är att de spelar 
många olika slags spel och också genom många kanaler. Enligt undersökning-
en verkar flera risker anknyta till nätspel än till annat spelande. RAY har blivit 
medveten om denna risk och försöker kompensera denna med avancerade 
lösningar för ansvarsfullheten. För uppföljningen av spelandet bland spelare 
på RAY:s Nätkasino skapades ett system för att försöka identifiera spelare som 
befinner sig på en risknivå. Om en spelare placerades i gruppen med förhöjd 
risk, har man erbjudit denna en möjlighet att göra ett speltest i samband med 
inloggningen på spelwebbplatsen. När en spelare gör speltestet bedömer hen 
hela sitt penningspelande och konsekvenserna av spelandet och inte enbart 
spelandet på RAY:s webbplats. Efter integrationen av spelbolagen kommer 
systemet att vidareutvecklas varefter man med hjälp av en algoritm kan in-
kludera en betydligt större andel av hela penningspelandet bland finländarna.

Spel- och portförbud
En kund kunde själv ansöka om portförbud till RAY:s spelsalar och Casino Hel-
sinki. Utöver ett portförbud till Casino Helsinki var det också möjligt att ansö-
ka om en begränsning av antalet besök.

När en kund återvänder till kasinot efter ett portförbud håller man ett åter-
gångssamtal med hen. Syftet med återgångssamtalet är att ömsesidigt försäk-
ra sig om att kundförhållandet kan förlängas på ett ansvarsfullt sätt.

Också i nätspeltjänsten Ray.fi kunde spelspärrar sättas upp. Genom att 
trycka på tangenten Panic Button kan kunden förhindra allt sitt spelande un-
der de följande tolv timmarna. Genom kalenderfunktionen kunde längre spel-
förbud fritt sättas upp för antingen pokerspel, nätkasinospel eller bådadera. 
Spel kan förhindras högst ett år, men kortare perioder kan väljas av spelaren 
själv enligt vad som bassar bäst i hens livssituation.

En kund som använde ett debetkort för att spela på penningautomaterna 
på spelplatser var tvungen att uppge en gräns för dagsförlusten. Denna varie-
rade mellan 0 och 100 euro per dygn. Om RAY:s Förmånskundprogram inklu-
deras i ett debetkort, ska kunden för sin egen del sätta upp både en dygns- 
och en månadsspecifik förlustgräns.

Penningspel och åldersgräns
I Finland är den absoluta nedre åldersgränsen för penningspelande 18 år. Där-
för är det inte heller tillåtet att spela i sällskap och med tillstånd av en myndig 
familjemedlem. Åldersgränsen gällde alla RAY:s distributionskanaler.

I de digitala spelen förverkligades övervakningen av åldersgränsen redan i 
samband med registreringen genom en TUPAS-identifiering. Vid registrering 
kontrollerades kundens uppgifter genom befolkningsregistret, och för kunden 
krävdes en stadigvarande adress i Fastlandsfinland.

På spelplatserna övervakades spel bland minderåriga av företagspartnern. 
I ett avtal om penningautomater och en separat övervakningsplan kom man 
med partnern överens om övervakningen. Dessutom kom man överens om att 

2016 2015 2014

Antal av hjälptelefon samtal 1 983 2 297 2 333

Samtal som gäller spelproblem (antal) 1 316 1 263 1 187

Penningautomaterna är de som huvudsakligen orsakar problem (%) 1 70 49 54

Peluuris nyckeltal åren 2014–2016

Procentandel av de telefonsamtal, där den huvudsakliga spelformen har kunnat definieras. Källä: Peluuri
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det på varje spelplats alltid skulle finnas personer som deltagit i RAY:s över-
vakningsutbildning. Totalt deltog mer än 60 000 medarbetare och chefer i 
övervakningsutbildningen. I syfte att underlätta övervakningen placeras pen-
ningautomaterna så att man från en viss övervakningspunkt har fri sikt mot 
dessa. Spelområdena avgränsas efter behov.

RAY följde upp och övervakade på olika sätt hur övervakningen av ålders-
gränsen lyckades. Upprepade brister i övervakningen av minderårighet ledde 
till att penningautomatavtalet upphävdes för minst tre månader.  Observera-
de brister i övervakningen av minderårighet kunde anmälas av vem som helst 
till antingen personalen på spelplatsen eller RAY:s kundservice. Anmälan kun-
de också göras till Polisstyrelsen som övervakar penningspelverksamheten. 

Problemspelare spelar alla penningspel i större omfattning än människorna 
i snitt. Dessutom är nätspelande också vanligt bland dem som har stora pro-
blem med spelandet. Det vanligaste är att spelrelaterade problem uppstår till 
följd av spelande på nätet och på penningautomater.

Enligt lagen ska spelrelaterade problem hanteras inom den offentliga sek-
torn. De finländska penningspelsammanslutningarna svarar för förebyggan-
det av penningspelrelaterade problem. De metoder som RAY tillämpar för 
att stödja en spelare då det gäller att begränsa och hindra hens spelande hör 
till det mest centrala i RAY:s ansvarsfullhet inom penningspelverksamheten.

Åtgärder som förebygger problemspelande åren 2014-2016 (antal)

2016 2015 2014

Frivilliga spelförbud i spelsalar 359 271 286

Frivilliga spelförbud och -begränsningar på kasinot 568 582 568

Spelförbud och -begränsningar som ställts av kasinot på grund av spelproblem 225 187 184

Samtal med kunden på kasinot 1 3 4 2

Återkomstsamtal med kunden på kasinot 501 477 406

1 En del av diskussionerna där problem förs på tal ingår i återgångssamtalen, eftersom diskussionen där problem förs på 
tal har tagits upp i samband med återgångssamtalet.

Spelkontroll i de digitala kanalerna åren 2014–2016

2016 2015 2014

Obligatoriska gränser som satts upp för spelandet

Spelandet har stannat vid spelgränserna (ggr) 856 687 782 690 ** 876 067

Självuppsatta spelförbud

Antal spelförbud som satts upp (ggr) 1 34 653 41 216 46 552

Antal olika spelare som satt upp ett spelförbud (pers) 15 943 17 488 18 747

Antal gånger som Panic button har använts (ggr) 2 8 348 10 772 7 568

Antal olika spelare som använt Panic button (pers) 2 754 3 798 3 262

Verktyg för uppföljning av det egna spelandet

SpelTestprestationer under året (antal) 3 644 1 690 1 038

SpelTestprestation totalt (antal) 7 196 3 552 1 862

Registrerade spelare

Nya registrerade spelare under året (pers) 49 878 45 949 44 126

Registrerade spelare totalt (pers) 417 739 367 861 321 912

**Rapportperiod är från april till december på grund av systemfel som förhindrade registering av uppgifter till systemet. 
1 Spelförbud som varar 1 h, i vecka, 1 mån, 3 mån, 6 mån eller 1 år.
2 Spelförbud som varar 12 timmar.
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Ålderskontrollen i spelsalar åren 2014-2016

2016 2015 2014

Kontroll av en persons ålder (gånger) 173 939 132 350 92 082

Tillträde nekats (gånger) 54 499 39 412 27 850

Tillträde nekats (%) 31,3 29,8 30,2

Åldersgränskontroller i proportion till kundbesök (%) 1,9 1,2 1,2

Antal kunder 9 312 246 8 287 796 7 569 387

2016 2015 2014

Antal personer som under året avlagt det slutliga testet (personer) 4 770 6748 5149

Antal personer totalt som avlagt (personer) 72 986 68 216 61 468

Apparaten använts för att stänga automaterna (antal gånger) 1 438 656 1 048 700 683 443

Övervakning av spel bland minderåriga på spelplatserna åren 2014-2016

Lyckad övervakning av spel bland minderåriga åren 2014-2016

2016 2015 2014

Uppföljning och övervakning av spel bland minderåriga (antal gånger)

RAY:s servicerepresentanters inspektionsbesök 85 839 88 288 81 837

En extern partners inspektionsbesök 1 395 1 391 1 395

Inspektioner på spelplatser på initiativ av Spelövervakningsenheten 3 324 3 417 3 605

Anmälningar om eventuella fall där minderåriga har spelat (st.)

Medborgarnas anmälningar 98 66 60

Anmälningar från RAY:s personal 26 38 7

Anmälningar från extern partner 30 45 30

Antal förfrågningar om att få spela på spelplatserna under inspektionerna (st.) 20 10 7

Upphävt avtal med en partner på grund av spel bland mindreåriga (st.) 2 0 3

Ansvarsfull och genomslagskraftig 
understödsverksamhet
RAY:s vinst har under de senaste 78 åren utdelats för främjande av hälsa och 
social välfärd. Den har tryggat verksamhetsförutsättningarna för hundratals 
social- och hälsovårdsorganisationer i Finland och därigenom påverkat näs-
tan alla finländares liv.

Utdelning av understöd 2016
Understöd beviljades i enlighet med riktlinjerna i RAY:s understödsstrategi 
(2016–2019). Beviljandet av understöd reglerades i lotterilagen, lagen om pen-
ningautomatunderstöd och avtalet om resultatmålen för understödsverksam-
heten som slutits med social- och hälsovårdsministeriet.

I social- och hälsovårdsministeriets beslut om understöd 2016 betonades 
organisationsverksamhet som främjar hälsan och funktionsförmågan. Särskild 
vikt fästes vid att stödja närståendevårdare och minnessjuka samt deras an-
höriga. Dessutom ville man stärka delaktigheten i arbetslivet bland unga som 
har svårt att få arbete, handikappade och andra specialgrupper. RAY:s under-
stöd fördelades mellan alla landskap i Finland.

RAY hade tre understödsprogram. Emma & Elias (2012–2017) stöder små-
barns förmåga att klara av svåra livssituationer, Livfullt liv (2012–2017) främ-
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jade äldre personers möjligheter till delaktighet och deras förutsättningar att 
upprätthålla sin egen funktionsförmåga, och Paikka auki (2014–2017) stödde 
sysselsättning bland ungdomar.

Ansvarsfull lagstadgad understödsverksamhet
I understödslagen fastställdes de grundläggande uppgifterna i understödsverk-
samheten: understödsberedning, utbetalning av understöd samt övervakning 
av beviljade understöd och resultatuppföljning. Då det gällde att fullfölja de lag-
stadgade uppgifterna handlade man vid understödsavdelningen utifrån tjäns-
teansvar och iakttog bland annat förvaltningslagen, språklagen och offentlig-
hetslagen. En funktionär vid RAY utförde sin uppgift under tjänsteansvar när 
ett understödsförslag bereddes (lotterilagen 54.2 §) och behandlade ärenden 
som avses i lagen om penningautomatunderstöd (44 § i lagen).

I understödsberedningen behandlade man understödsansökningarna och 
beredde RAY:s understödsförslag genom att använda uppgifter som erhölls 
från ansökningarna, analyser av verksamhetsmiljön och övervakningsåtgär-
derna. De mest centrala åtgärderna för övervak-
ningen av understöden omfattade utbetalnings-
kontroller, årsredogörelser, analys av utredning-
ar om resultat och genomslagskraft och kontroll 
av slutrapporter, inspektions- och uppföljnings-
besök samt separata utredningar. Efter behov 
granskades även understödsmottagarnas eko-
nomi och verksamhet.

År 2016 överfördes hanteringen av understöd i sin helhet till ett elektro-
niskt ärendehanteringssystem.

Understödsriktlinjerna styrde verksamheten
I riktlinjerna uppmuntrade RAY organisationerna att utvecklas och utveckla sin 
verksamhet så att den svarar mot samhällets och individernas förändrade be-
hov.  Det långsiktiga målet för understödsverksamheten var att trygga verk-
samhetsförutsättningarna för det mångsidiga och aktiva organisationsfältet 
inom social- och hälsovårdssektorn i Finland även i framtiden.

Målområden
1. Säkerställande av organisationernas verksamhetsförutsättningar och
 basfinansiering
2. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
3. Främjande av gemenskap och möjligheter till delaktighet
4. Stöd för specialgruppers boende
5. Krishjälp och främjande av trygghet i vardagen
6. Stärkande av delaktighet i arbetslivet.

Utöver målområdena hade RAY utsett fem teman för vilka understöd allo-
kerades genom en särskild temafinansiering. Dessa teman omfattade delvis 
målområdena och förenade flera av dessa. Temat för 2016 var främjande av 
samarbete mellan organisationer och kommuner.

Gott organisationsarbete belönades
Varje år beviljade RAY tre organisationer som fått understöd hederspriset Vaikut-
tavaa! för samhälleligt genomslagskraftig och resultatrik organisationsverksamhet.

År 2016 förlänades RAY:s hederspris Vaikuttavaa! Martaförbundet, Oulun 
Seudun Muistiyhdistys och Vailla vakinaista asuntoa ry.

År 2016 överfördes 
hanteringen av understöd i 
sin helhet till ett elektroniskt 
ärendehanteringssystem.
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RAY gav organisationer utbildning och råd om hur understöd ansöks och används.
Understödsavdelningen ordnade 18 utbildningsevenemang. I dessa del-

tog totalt 850 personer, och 400 personer följde evenemangen genom nä-
tet. Utöver de egna utbildningarna deltog experter vid RAY:s understödsav-
delning också aktivt i utbildningar och seminarier som ordnades i samarbe-
te med andra aktörer.

Information om verksamhet som fick understöd av RAY, aktuella frågor 
och evenemang gavs regelbundet på RAY:s webbplats, i de sociala medierna 
och i tidskriften Raiku som utkom fyra gånger 2016. Kanalerna var ett verk-
tyg för samhällelig diskussion och främjade synligheten för medborgarorga-
nisationernas verksamhet.

De största understödsmottagarna år 2016 (€)

Beviljade

Y-Stiftelsen 6 282 000

Föreningen för Mental Hälsa i Finland rf 5 603 000

Synskadades Centralförbund rf 5 395 000

Maaseudun terveys-ja lomahuolto ry 5 114 000

Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf 4 464 250

Förbundet för mödra- och skyddshem rf 4 437 200

SOSTE Finlands social och hälsa rf 4 275 000

Hyvinvointilomat ry 4 196 000

Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning 4 166 000

Röda Korset 3 969 000

Sökta och beviljade understöd åren 2014-2016

2016 2015 2014

Sökta understöd (milj. €) 480 504 523

Antal understödsobjekt i ansökningarna (st.) 2 516 2 473 2 654

Beviljade understöd (milj. €) 315 309 308

Antal understödsobjekt som beviljats understöd (st.) 1 711 1 621 1 676

2016 2015 2014

Betalningsuppmaning * 231 2730 2585

Årsredogörelser 815 815 800

Inspektionsbesök 58 57 69

Uppföljningsbesök 1 ** 18 58 65

Utredningar om resultat och effekt * 139 783 510

Övervakning av understödsanvändningen åren 2014-2016 (antal)

* Det minskade antalet begäranden om utbetalning beror på att understöden i huvudsak betalades ut enligt 
utbetalningsplanen eller automatiskt. Ändringen gjordes för 2016.
** Under 2016 fästes särskild uppmärksamhet vid stärkandet av kunskaperna om uppföljning och bedömning hos 
organisationer med svag rapportering. Utbildning och workshops i 8 städer riktades in till sammanlagt 85 olika 
organisationer. Utbildning och workshops kring specifika teman riktades in till det förebyggande rusmedelsarbetets 
nätverk, aktörer som förebygger bostadslöshet och till organisationer för arbetslösa. I Björneborg ordnades även en 
öppen uppföljnings- och utvärderingsutbildning för alla organisationer i området som får understöd av RAY, i varje 
utbildning deltog 5–30 organisationer.
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Paikka auki-programmet åren 2014-2016

2016 2015 2014

Understödssumma sammanlagt (milj.€) 8,6 7,1 5,8

Anställningsplatser (antal) 137 90 83

Utvecklingsprojekt (antal) 22 19 12

Beviljade understöd enligt understödsart, år  2016

Riktat verksamhetsunderstöd 156 milj. € (49,6 %)

Projektunderstöd 69 milj. € (21,8 %)

Allmänt understöd 64 milj. € (20,2 %)

Investeringsunderstöd 26 milj. € (8,3 %)

Emma & Elias-programmet åren 2014-2016

2016 2015 2014

Understödsobjekt i programmet sammanlagt, st. 30 32 31

Understödsobjekt sammanlagt tusen € 6 421 6571 5768

Livfullt liv-programmet åren 2014-2016

2016 2015 2014

Understödsobjekt i programmet sammanlagt, st. 31 30 26

Understödsobjekt sammanlagt tusen € 5 261 5319 4162
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Stöd för personalens välbefinnande
År 2016 skedde stora förändringar som ledde till att RAY, Veikkaus och Finto-
to sammanslogs till ett nytt penningspelbolag 01.01.2017. Sammanslagningen 
bereddes under hela året 2016. Förändringen innebar en utmaning för per-
sonalens arbetsförmåga och välbefinnande, och därför stöddes personalens 
välbefinnande på många sätt.

År 2016 sysselsatte RAY 1 786 yrkespersoner inom penningspelbranschen. 
Av de anställda arbetade majoriteten som croupierer och i andra kundservice-
uppgifter i RAY:s spelsalar, på Casino Helsinki och på restauranger. RAY syssel-
satte också bland annat spelutvecklare och experter på understödsverksam-
het. Dessutom hade RAY starka stödfunktioner och interna tjänster.

Största delen av RAY:s medarbetare hade en fast heltidsanställning. Det 
fanns 995 heltidsanställda och 791 deltidsanställda. En stor del av de deltids-
anställda var croupierer.

RAY:s mål var en kunnig och engagerad personal. Personalens välbefin-
nande främjades fortfarande genom att stödja motion och gruppdeltagande 
i motionsevenemang.

Stöd för arbetsvälbefinnandet och arbetsförmågan
I kompetensutvecklingen satsade man på att förbättra kundservicen och ser-
vicekulturen. Yrkeskunskaperna stöddes bland annat genom att inleda en ut-
bildning för en yrkesexamen i underhåll.

I RAY:s program för åldersledning fokuserade man i synnerhet på beho-
ven bland de unga medarbetarna. Ett projekt som stöder arbetshälsan bland 
medarbetarna under 25 år påbörjades. RAY:s mål var att vara den bästa för-
sta arbetsplatsen för ungdomar.

De anställdas övergripande välbefinnande främjades vidare genom att stödja mo-
tion på eget initiativ samt de anställdas deltagande i grupper i motionsevenemang.

Det totala resultatet av personalundersökningen som genomfördes på våren 
blev bättre än året innan och låg klart över nivån för de vanliga normerna i Fin-
land. Indexen för engagemang, ledarskap, organisationens prestationsförmåga 
och personalens förbindelse låg på en högre nivå än i referensmaterialet. Ledar-
skapsindexet överskred normen tydligare, och chefsarbetet är en klar stark sida.

 2016 2015 2014

Personalstyrka 31.12 (personer) 1786 1687 1632

Stadigvarande (%) 95 97 98

Visstidsanställda (%) 5 3 2

Heltidsanställda (%) 56 59 61

Deltidsanställda (%) 44 41 39

Omsättning (%) 14 14 12

Omsättning började (%) 16 16 13

Nya anställningar (antal) 275 261 208

Omsättning slutade (%) 12 13 10

18–30-åringar (%) 44 42 39

31–50-åringar (%) 41 42 45

över 50 år (%) 15 16 16

Personalens medelålder (år) 35 36 36

Personalstyrka och -struktur åren 2014–2016



TILL NYTTA OCH NÖJE | RAY:s ansvars- och årsrapport 2016 35

Ett gemensamt strategibelöningssystem för hela personalen
RAY tillämpade ett strategibelöningssystem för hela personalen. På RAY var 
grunderna för strategibelöningen de samma för både ledningen och den öv-
riga personalen. Belöningen omfattade både RAY-indikatorer som är gemen-
samma för alla och enhetsspecifika indikatorer. Belöningens maximibelopp 
var åtta procent av en persons årslön.

År 2016 användes de RAY-indikatorer som är gemensamma för alla för att 
mäta det ekonomiska resultatet och ansvarsfullheten.

På enhetsnivå tillämpades parallellt med indikatorerna som stödde strate-
gin även en snabbelöning.

Genom sitt strategibelöningssystem uppmuntrade RAY alla medarbetare 
att göra sitt bästa för att förverkliga den gemensamma strategin.

2016 2015 2014

Utbetald strategibelöning totalt (€) 3 401 809 1 754 431 1 288 950

Antal belönade (personer) 1 582 1 539 1 558

Strategibelöning åren 2014–2016

2016 2015 2014

Sjukfrånvaro i årsverk 42 40 41

Sjukfrånvaro-% av den teoretiska arbetstiden 3,0 3,0 3,0

Antal fall av yrkessjukdomar 0 0 0

Antal arbetsolycksfall 1) 45 46 46

Dödsfall i anslutning till arbetet 0 0 0

Personalens arbetshälsa och säkerhet åren 2014–2016

1) Arbetsolycksfall = arbetsolycksfall och olycksfall under tjänsteresor

Penningspelproblem bland personalen förebyggdes
RAY:s program för spelkontroll tog upp ett gemensamt sätt att handla för att 
förebygga penningspelrelaterade problem bland personalen och efter behov 
för att ge hjälp för dessa problem. Programmet bestod av tre delområden: före-
byggande, identifiering av problem och reaktion på dessa, samt vårdhänvisning.

Kontrollerat spelande bland personalen stöddes av principerna för an-
svarsfullt spelande. Penningspelande behandlades också i samband med re-
kryteringen och bedömdes i kontrollerna hos företagshälsovården. I Rahikai-
nen, RAYS intranät, fanns ett täckande informationspaket om penningspelan-
de och verktyg för att bedöma det egna spelandet. I den årliga personalen-
käten ställde man frågor om medarbetarnas eget spelande.

Programmet om spelkontroll för RAY:s egen personal väckte stort intres-
se både i Finland och internationellt. Bland de första att använda RAY:s pro-
gram var olika expertkretsar och företagshälsovårdsparter som gjorde detta 
för att utveckla handlingsprocesserna i anknytning till hanteringen av spelan-
de bland personalen på arbetsplatserna.

Målet var en inspirerande och uppmuntrande arbetsplats
Beaktande av personalens individ- och gruppspecifika mångfald var ett prio-
riterat område för personalledningen i enlighet med de personalpolitiska rikt-
linjerna. Målet var att samordna individernas och gruppernas olika behov och 
intressen på ett hederligt, rättvist och jämlikt sätt samt som en resurs.
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Målet var att vara en inspirerande och uppmuntrande arbetsplats för många 
olika typer av individer och grupper. Genom att beakta personalens mångfald 
ville man stärka engagemanget i RAY som arbetsgivare.

RAY hade i egenskap av medlem i FIBS mångfaldsnätverk förbundit sig att 
verka i enlighet med fyra principer:
• Vi ger jämlika möjligheter
• Vi identifierar och drar nytta av individuella kunskaper och behov
• Vi leder personalen och kundförhållandena på ett rättvist sätt
• Vi kommunicerar om våra mål och vad vi har uppnått

2016 2015 2014

Grundutbildning för betjäningsspelpersonalen (personer) 276 225 156

Intern utbildning (€) 178 000 156 000 233 000

Extern utbildning (€) 617 000 657 000 523 000

Utbildningsmaterial och -utrustning (€) 8 700 5 300 6 800

Utbildningskostnader åren 2014–2016

2016 2015 2014

Män / 
Kvinnor

Män / 
Kvinnor

Män / 
Kvinnor

Män / 
Kvinnor

Män / 
Kvinnor

 Män / 
Kvinnor

Antal % Antal %  Antal  %

Styrelsen 8/6 57/43 8 / 6 57 / 43 9 / 5 64 / 36

Ledningsgruppen 4/2 67/33 4 / 2 67 / 33 5 / 2 71 / 29

Högsta ledningen 11/1 92/8 12 / 1 92 / 8 10 / 1 83 / 17

Chefer 72/50 59/41 79 / 46 63 / 37 85 / 56 63 / 37

Andra funktionärer och arbetstagare 918/728 56/44 879 / 664 57 / 43 861 / 612 58 / 42

Andelen män och kvinnor i olika uppgifter åren 2014–2016

I kompetensutvecklingen satsade 
man på att förbättra kundservicen 
och servicekulturen. 

Utbildnings- och kompetensutveckling
Programmet för förändringsledning genomfördes i samarbetet med Veikkaus 
och Fintoto. Syftet med programmet var en smidig sammanslagning och en 
lyckad förändring enligt de strategiska målen samt en personal och chefs-
kår som är entusiastiska och engagerande då det gäller sammanslagningen. 

På hösten fortsatte man med programmet Uuden rakentajat. Uuden raken-
tajat fungerade som en förändringsagent 
och en budbärare för personalen.

Utvecklingen av chefsverksamheten 
fortsatte 2016. Cheferna hade tillgång till 
verktyg för att stödja personalens välbe-

finnande samt för att leda förändringen.
I kompetensutvecklingen satsade man på att förbättra kundservicen och 

servicekulturen. Yrkeskunskaperna stöddes bland annat genom att inleda en 
utbildning för en yrkesexamen i underhåll.

I syfte att säkerställa ett fungerande internt samarbete och nätverksbild-
ning samt branschspecifik kompetens valdes 2016 tio personer till den tred-
je Talent-gruppen i RAY:s historia. Under året fick gruppen träning som an-
knöt till RAY:s verksamhetsområde, inskolning om intressentgrupper och in-
terna förfaringssätt.

Utöver träningen genomförde talentpersonerna under året utvecklings-
projekt som grupparbeten och fick personlig handledning av medlemmarna 
i RAY:s ledningsgrupp.
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Etisk verksamhet
Corporate Governance (CG)-anvisningarna säkerställde att man i ledningen 
beaktade de mål och värderingar som fastställts av statsmakten, förenings-
mötet och RAY:s styrelse och att god förvaltningssed iakttogs i verksamheten. 

I sin upphandling beaktade RAY i den utsträckning det var möjligt statsrå-
dets principbeslut om främjande av hållbara miljö- och energilösningar i of-
fentlig upphandling. RAY förutsatte att man i leveranskedjan handlade på ett 
lagenligt sätt och respekterade de internationella mänskliga rättigheterna. An-
vändning av tvångs- eller barnarbetskraft accepterades inte. I upphandlingar-
na iakttogs RAY:s etiska anvisningar.

Värdet av RAY:s upphandling uppgick till 133,7 miljoner euro.
I egenskap av en offentlig upphandlingsenhet kunde RAY använda ramarrang-
emangen som konkurrensutsatts av statsförvaltningens Hansel. Även i Hansels 
ramarrangemang förutsattes iakttagande av miljöaspekten.

Leverantörerna 2016
• 1 980 inhemska leverantörer vars fakturering uppgick till totalt 121 miljoner euro
• 119 utländska leverantörer vars fakturering uppgick till totalt 12,7 miljoner euro
• 546 leverantörer vars fakturering uppgick till mer än 10 000 euro/leverantör

I fråga om upphandlingscentralen var det mest anmärkningsvärda 2016 att 
den elektroniska lösningen för konkurrensutsättning togs i användning som 
en del av Hansel-ramarrangemanget. Totalrevideringen av upphandlingslagen 
fördröjdes, och utmaningar skapades i de normala konkurrensutsättningarna 
av iakttagandet av föreskrifterna i EU-direktiven parallellt med den nationel-
la upphandlingslagen.

Mångsidig kommunikation
I verksamheten 2016 betonades penningspelsammanslutningarnas integra-
tionsprocess. I praktiken deltog alla medarbetare vid enheten Kommunika-
tion och samhällsansvar parallellt med sina egna uppgifter i integrationsarbe-
tet genom olika projekt eller arbetsgruppsarbete.

På grund av den kommande integrationen utvecklades inte RAY:s varu-
märke separat, utan RAY:s marknadsföring förverkligade en omfattande kam-
panjhelhet i syfte att förbättra penningspelandets image. Resultaten av kam-
panjen var mycket positiva.

I fråga om utvecklingen av kommunikationen fokuserade man på att pla-
nera det nya bolagets kommunikationsverksamhet, -processer och -verktyg. 
Det nya bolagets intranät Tripla aktiverade utifrån den tekniska plattformen 
för intranätet Rahikainen som hade använts av RAY. I fråga om RAY:s egen 
webbplats fokuserade man på underhåll och endast de nödvändiga teknis-
ka uppdateringarna.

Personalens egen tidning Hopperi utkom tre gånger. Tidningen distribu-
erades också till Veikkaus och Fintotos personal. I den sista Hopperi i RAY:s 
historia fokuserade man på minnen av människor och händelser under fören-
ingens historia och speglade dessa i det kommande.

Spelkommunikationen gav omfattande synlighet
Spelkommunikationen publicerade spelsiffrorna för alla kommuner två gång-
er under året. Publikationerna gav sammanlagt cirka 170 medieträffar. Också 
ansökningsprocessen för det andra kasinot genererade omfattande medie-
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publicitet. Nyheter om offentliggörandet av finalistplatserna fanns i 190 artik-
lar, och finalisttrion presenterades i 110 artiklar. Det slutliga beslutet om kasi-
not och dess placering på arenan för projektet Tampereen Kansi väckte ock-
så stor uppmärksamhet.

Jackpot-informationen i RAY:s eget Alkemia-spel har gett god synlighet 
för spelsalarna. Varje vecka ges 12 lokala eller riksomfattande meddelanden 
om jackpottarna. Det blev flera tiotals artiklar under året.

Kundtidningen Raymond belönades för sitt nummer Pokerispesiaali vid den 
internationella tävlingen om innehållsmarknadsföring Pearl Awards i New York 
med en silverplats i serien Best Special Issue / One Off Campaign. Årets sis-
ta och därmed den sista Raymond i RAY:s historia fick temat nostalginummer 
och publicerades 30.12 under Veikkaus logotyp. Under Viestinnän Ammatti-
laiset ry:s (Procom) årliga evenemang Lehtipäivät belönades raymond.fi som 
bästa kundnättidning. I Aikakausmedias Edit-tävling vann raymond.fi för an-
dra gången i rad titeln Vuoden Digitaalinen ratkaisu. Antalet besökare på ray-
mond.fi ökade med mer än 40 procent jämfört med året innan, och uppgick 
till 600 000 olika besökare.

Understödskommunikationen beredde överföringen till ministeriet
Ett av understödskommunikationens väsentliga projekt som pågick hela 2016 
var att för kommunikationsverksamheten bereda överföringen av verksamheten 
Understöd till STEA som inrättades under social- och hälsovårdsministeriet. 
För den nya avdelningen skapades bland annat en grafisk profil, en webbplats 
och annat material. Samtidigt deltog Understödskommunikationen i koncep-
tutvecklingen för kommunikationen om det nya spelbolagets användning av 
medel och i verksamhetsplaneringen.

År 2016 förlänades RAY:s hederspris Vaikuttavaa! Martaförbundet, Oulun 
Seudun Muistiyhdistys och Vailla vakinaista asuntoa ry. Priserna delades ut un-
der Voitto-galan i februari 2016, och om de belönade verksamheterna gjordes 
videofilmer som under året lopp distribuerades i sociala medier.

Tillsammans med huvudstadsregionens Ohjaamot ordnade understödspro-
grammet Paikka auki ordnade i mars 2016 evenemanget Duunitreffit. Under 
evenemanget fick ungdomarna träning i hur man söker arbete och erbjöds en 
möjlighet att öva hur man gör en video-CV. I maj genomförde understödspro-
grammet den andra delen av barometern Työttömien nuorten ääni.

Organisationernas kommunikationsdag ordnades i september 2016. I or-
ganisationernas kommunikationsdag närvarade 150 personer, och 400 kom-
munikationsintresserade från organisationerna deltog via nätet.

Understödskommunikationens kanaler i de sociala medierna var kontot RAY 
stöder på Twitter, kontot Pidetään huolta på Facebook och webbplatsen Inhi-
millisiä uutisia samt webbplatsens Facebook-konto. Varje månad fick organisa-
tionerna ett elektroniskt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet hade 4 400 prenumeranter. 

Ansvarsfulla kampanjer
RAY:s sista år avslutades med den synliga kampanjen #hyväntahdonlukuja i 
december 2016. I kampanjen berättade man med historier och bilder om te-
man som berört samhället: barn, 90-talet, ungdom, olikheter och veteraner. 
Allt det som man uppnått med mer än 10,5 miljarder euro. Detta är beloppet 
som RAY under 78 år delat ut för att främja finländarnas hälsa och välfärd.

Fokus i samhällsansvarsarbetet var likaså att bereda sammanslagningen där 
de väsentligaste åtgärderna omfattade bland annat en betydlig ökning av finan-
sieringen för Peluuri och ibruktagande av nätversionen av programmet Peli Poikki.
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RAY:s eget verktyg för ansvarsfullhet som grundar sig på en speldataana-
lys togs i användning, och under året gjordes de två första databaskörningar-
na. Utifrån dessa skickade man till spelarna vars spelbeteende blivit mer risk-
fyllt ett särskilt e-postmeddelande där man uppmuntrade spelarna att göra 
speltestet på webbplatsen Spela måttligt.

Programmet för kontroll över spelandet för företagets egen personal väck-
te stort intresse i såväl Finland som utlandet, och det presenterades också öp-
pet under olika seminarier.

Temat Spela måttligt som används av RAY valdes också som samlande te-
ma för ansvarsfullt spelande hos det nya spelbolaget.

Närvaro genom sponsring och riksomfattande samtalsämnen
RAY:s mest betydande satsningar i sponsring inkluderade huvudpartnerska-
pet i mångkonstfestivalen Helsingfors festspel, SuomiAreena samt innehålls-
samarbetet med rapartisten Cheek.

Under Cheeks riksomfattande ishallsturné i början av året ingick RAY-
:s koncept Spela Måttligt och Peluuri i det meddelande om ansvarsfullhet i 
den kortfilm om personer med spelrelaterade problem som ramade in kon-
sertens förlopp.

På våren genomfördes social- och hälsovårdsministeriets kurs Hyvä Suomi 
2020, och i denna verkade RAY som en av de huvudsakliga samarbetspart-
nerna. RAY:s representant var medlem i styrgruppen.

Under evenemanget Världen i byn på Järnvägstorget i Helsingfors landsteg 
RAY:s Inhimilliset Uutiset tillsammans med olika organisationer mitt bland fes-
tivalpubliken. Tillsammans med Minna Parikka som är huvudredaktör för In-
himilliset Uutiset talade man under evenemanget om förtroende och att hjäl-
pa andra.

I juli deltog RAY som en huvudsaklig partner i evenemanget SuomiAreena. 
De huvudsakliga åtgärderna var mötena med intressentgrupperna som verk-
ställande direktören stod värd för, tältet där organisationernas verksamhet 
presenterades och där vi stod som värdar tillsammans med SOSTE samt den 
paneldiskussion om penningspelmarknaden, spelmonopolet och penningspe-
lintegrationen som direktsändes genom internet av MTV.

Tillsammans med Fintoto och Veikkaus verkade RAY som huvudsaklig sam-
arbetspartner i Kungstravet i juli i Åbo.

I augusti fortsatte samarbetet med Cheek i och med chefredaktörskapet för 
Inhimilliset Uutiset. Vid skolstarten var temat en kampanj mot mobbning, #vii-
meinenkiusaus, som uppmärksammades stort i de riksomfattande medierna.

Rollen som huvudsaklig samarbetspartner under Helsingfors festspel fort-
satte med det nya projektet Viiden Tähden Tekoja. År 2016 var det gemen-
samma förverkligandet en samhällelig mångkonsthelhet dit Helsingfors fest-
spel och RAY inbjöd många framstående artister för att sprida konstens he-
lande och inspirerande kraft i hela Finland. Varje artist genomförde under vå-
ren och sommaren ett samhälleligt konstprojekt tillsammans med den orga-
nisation som de själva valde bland dem som får RAY-finanisering. Det gemen-
samma förverkligandet avslutades med en brunchkonsert i Huvila-tältet till vil-
ken inträdet var fritt för publiken.

Mässan för frivilligverksamhet ordnades 03.12.2016, och RAY deltog då det 
gällde att möjliggöra mässans synlighet i tryckta medier. Precis som tidiga-
re besöktes mässan av närmare 1 000 personer. Under evenemanget belöna-
des också årets frivilliga, och en representant för RAY var medlem i prisjuryn. 
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RAY bär sitt ansvar för miljön
I cirka 80 procent av föreningens elförbrukning 2016 användes ekoenergi som 
har certifierats av Finlands naturskyddsförbund, och huvudkontoret var ett 
WWF Finland Green Office-kontor.

På våren blev miljöprogrammet för hela föreningens verksamhet färdigt 
som grund för det nya penningspelbolaget som inleder sin verksamhet 2017 
och dess miljöprogram.

Största delen av RAY:s miljöbelastning uppstår vid tillverkningen, trans-
porten, underhållet och nedskrotningen av penningautomater samt till följd 
av automaternas och fastigheternas energiförbrukning.

Den inhemska andelen av automaterna är stor
RAY:s egna experter inom spelbranschen har planerat automatkabinetten och 
spelen. Det egna planeringsarbetet har möjliggjort att man i sammansättning-
en av och valet av delar för automaterna kunnat ta hänsyn till möjligheten att 
återvinna material, behovet av och möjligheterna för underhåll av delarna, 
återanvändningen och automaternas energieffektivitet. Med hjälp av en livs-
cykelmodell har man försökt säkerställa en kostnadseffektiv och högklassig 
funktion. Automaterna sätts samman på Scanfils fabrik i Sievi.

Scanfil svarade för att penningautomaterna transporterades från fabriken di-
rekt till verksamhetsställena eller till RAY:s centrallager i Esbo. Genom ett avtal 
säkerställde RAY att partnerna, till exempel DBS Schenker och Posten, beakta-
de miljöaspekterna i transporterna och kostnadseffektiviteten i valet av rutter. 

Det inhemska Art Action beställde kasinospelborden från utlandet, bort-
sett från rouletteborden som levererades av det finländska Loimulahti.

Nästan alla Casino Helsinkis och en stor del av Feel Vegas-klubbarnas au-
tomater köptes från utländska leverantörer, till exempel IGT, Scientific Games, 



TILL NYTTA OCH NÖJE | RAY:s ansvars- och årsrapport 2016 41

Novomatic och Alfastreet. Automaterna i Pelaamo-spelsalarna är till största 
delen egen produktion, och den största utländska leverantören är Playtech. 
Andelen utländska automater av hela bolagets automatpark var knappt fem 
procent.

RAY prioriterar miljövänliga alternativ
RAY svarar själv för underhållet och avlägsnandet av penningautomater på 
spelplatserna i sina samarbetspartners lokaler, sina egna spelsalar och på Ca-
sino Helsinki. Produktionsfordonen hade 
2016 cirka 2,5 miljoner körkilometer vil-
ket i förhållande till antalet verksamhets-
ställen är på samma nivå som året innan. 
Rutterna för produktionsbilarna planerades så att onödiga körningar undveks.

Hos RAY prioriterades lågutsläppsbilar Utsläppsgränsen för tjänstebilar 
och produktionens personbilar samt de bilar som personalen skaffar med bill-
ån var 140 g/km.

Vid årsskiftet skaffade RAY en gasdriven Mercedes-Benz Sprinter som in-
stallationsfordon och överväger möjligheten att använda gasdrivna last- och 
servicebilar inom huvudstadsregionen i framtiden.

Automatdelar som kan återvinnas eller användas som reservdelar lösgjor-
des antingen hos RAY eller hos Paperinkeräys Oy som är RAY:s samarbets-
partner när det gäller skrotning. Den egentliga skrotningen gjordes av Pape-
rinkeräys Oy:s underleverantör Romu Keinänen Oy.

År 2016 skrotades drygt 2 724 automater, 3 294 betalterminaler och 8 pen-
ningväxlare vilket svarade mot cirka 390 ton skrotningsavfall. 60 procent av 
skrotet återvinns som återvinningsmaterial.

2016 automaternas återvinningsgrad var 97 procent när man beaktar en-
ergianvändningen av trä och plast. Utan denna blev återvinningsgraden 68 
procent. En automats driftålder var cirka sex år.

2016 2015 2014

Fastigheternas energiförbrukning (MWh) 1) 9 897 9 482 9 765 

Andel grön energi av energiförbrukningen (%) 76 79 79

Sipa-automaternas energiförbrukning (MWh)  - 13 399 14 116

Fjärrvärmeförbrukning (MWh) 2) 3 290 3 893

Tjänstebilar och produktionens bilar (miljoner fordonskilometer) 3) 4,6 4,7 4,8

Bilarnas genomsnittliga utsläpp (gCO2/km) 112 136 139

Green Office, huvudkontoret

Energiförbrukning (MWh) 2 895 2 975

Förbrukning av kontorspapper (ark/person) 1 838 1 940 3 008

Nyckeltal för miljöansvar året 2014-2016

1 Inkluderar energin på spelplatserna, kontoren samt i semester- och representationsfastigheterna.
2 Inkluderar fjärrvärmen på huvudkontoret och Casino Helsinki som utgör totalt närmare 50 % av RAY:s fastighetsareal. 
På många ställen ingår värmen i hyran, dvs. RAY får inga uppgifter.
3 Inkluderar underhållets och produktionens bilar samt de bilförmånsbilar som ägs av RAY
* Inte raporterade i årt 2016

2016 automaternas 
återvinningsgrad var 97 procent.
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RAY:S HISTORIA
1920-talet
I Finland introducerades de första penningautomaterna redan på 1920-talet 
då privata affärsmän lät importera pajatsoliknande penningautomater från 
Tyskland för spel bland medborgarna. Relativt snart började man allmänt kri-
tisera hur privatföretagarna utnyttjade människornas behov av att spela en-
dast för egen vinning.

1930-talet
År 1933 utfärdades en förordning enligt vilken välgörenhetsföreningar har en-
samrätt för penningautomater. Konkurrensen mellan organisationerna ledde 

dock snabbt till att man i den nya för-
ordningen som utfärdades 1937 gav 
ensamrätten för idkande av spelverk-

samhet till Penningautomatföreningen (RAY) 01.04.1938. Huvudkontoret pla-
cerades på Georgsgatan i Helsingfors. Bombningarna under vinterkriget drev 
föreningens byrå till Ilmajoki.

Penningautomatföreningens grundarmedlemmar:
• General Mannerheims Barnskyddsförbund (i dag Mannerheims Barnskyddsförbund)
• Suomen Kaasusuojeluliitto (i dag Räddningsbranschens Centralorganisa-

tion i Finland rf)
• Finlands Röda Kors
• Koteja Kodittomille Lapsille ry (i dag Rädda Barnen rf)
• Finlands Sjöräddningssällskap
• Förbundet för Frihetskrigets Invalider (organisationen finns inte längre)
• Virantoimituksessa loukkaantuneiden tai surmansa saaneiden poliisitoi-

menhaltioiden sekä heidän perheittensä avustamisyhdistys ry (organisa-
tionen finns inte längre)

• Työläisäitien ja Lasten Kotiyhdistys ry (i dag Förbundet för mödra- och 
skyddshem rf)

Med avkastningen från spelen skulle föreningen skaffa medel för att främ-
ja folkhälsan. RAY började också tillverka egna automater.

Understöd beviljades 84 organisationer. Bland annat planeringen av Bar-
nets Borgs sjukhus beviljades stöd. Under vinter- och fortsättningskriget för-
flyttades 50 000 krigsbarn med RAY:s stöd till Sverige.

1940-talet
Penningautomater fick placeras även i förplägnadsrörelser av lägre klass. Pen-
ningautomatförordningen reviderades. Understöd kunde beviljas för främjande 
av folkhälsan, barnskyddet, till fördel för personer med sinnesnedsättningar och 
social semesterverksamhet. År 1946 beviljades totalt 23 organisationer understöd.

I slutet av 1940-talet var FRK en av de största understödstagarna. Med hjälp 
av understödet utdelades paket med spädbarnstillbehör, dvs. de nuvarande mo-
derskapsförpackningarna.  I slutet av decenniet blir Barnets Borgs sjukhus färdigt.

Under mellanfreden flyttade huvudkontoret till Jägaregatan i Helsingfors

Bombningarna under vinterkriget 
drev föreningens byrå till Ilmajoki.
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1950-talet
Början av decenniet karaktäriseras av stor tillväxt och utveckling. Pajatson som 
fungerar med en mark och tio mark vinner mark i kaféerna och barerna i byar. 
I mitten av decenniet beviljades 103 organisationer understöd. Det viktigaste 
målet blir att förbättra hälsotillståndet bland medborgarna. Också den soci-
ala semesterverksamheten blir ett betydande understödsobjekt efter kriget.

1960-talet
På Mariegatan i Helsingfors blev föreningens kontorshus färdigt. Penningau-
tomatförordningen revideras 1962, och RAY blir ett offentligrättsligt samfund. 
Den nya lotterilagen utfärdades 1965.

RAY beviljas rätt att även hålla musikautomater. År 1963 
fanns det också 1 300 av dessa på olika håll i Finland. Antalet 
Pajatso-spel som hade placerats ut var i sin tur dubbelt större.

I slutet av decenniet hade RAY redan bidragit med understöd för byggan-
det av cirka 50 äldrehem. Kontrollerna av hur understödstagarna använder 
pengarna börjar.

Penningautomatförordningen som bygger på den nya lotterilagen utfärdas 
1967. Samma år börjar man också tillverka Pajatso-spel som fungerar med 50 
penni. År 1969 börjar rouletteverksamheten på restaurang Adlon i Helsingfors.

År 1960 flyttar RAY:s huvudkontor till nya lokaler på Mariegatan.

1970-talet
RAY påbörjade försäljningen av Pajatso-spel till utlandet. När lagen om för-
ströelseautomater utfärdades 1976, togs förströelseautomater med i utbudet. 
I mitten av decenniet etablerades de första lokalbyråerna, och Pajatso-spel 
som fungerade med en mark placerades ut i hela Finland.

År 1978 stod Industrihuset färdigt i Esbo.
Understöd beviljades 285 organisationer. I understödsverksamheten beto-

nades äldre personers boende och servicehus. I Finland byggdes 14 000 ser-
vicehus för äldre på 15 år.

1980-talet
RAY fick ensamrätt för verksamheten med förströelseautomater. RAY-vide-
ospelen blev färdiga, och elektroniska Pajatso-spel som fungerade med en 
mark vann terräng i Finland. Kortspelet Black Jack inkluderades i förening-
ens verksamhet.

I slutet av decenniet lanserades fruktspelet Potti och poker-videopenning-
automatspelen på marknaden. År 1987 flyttade RAY:s huvudkontor till Kägelud-
den i Esbo. År 1988 fyllde föreningen 50 år.

I mitten av 1980-talet började man bevilja arbetet för funktionshindrade 
personer mer finansiering än tidigare.

1990-talet
Finlands första riktiga spelkasino, Casino Helsinki, öppnades på hotell Presi-
dentti i Helsingfors 1991. Ensamrätten till förströelseautomater upphävdes, och 
RAY grundade dotterbolaget Pelika RAY Oy som skulle ta över RAY:s verk-

Den nya lotterilagen 
utfärdades 1965.
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samhet med förströelse- och musikautomater. Exporten av penningautoma-
ter lades ned 1996.

Ett ställningstagande om RAY:s ensamrättsställning i spelverksamheten in-
hämtades från Europeiska unionen. EG:s domstol gav sitt utlåtande om RAY-
:s penningautomatverksamhet: ensamrättställningen strider inte mot EU-lag-
stiftningen. Förberedelserna för införandet av euron började.

År 1996 öppnade RAY en webbplats på adressen www.ray.fi. Från och med 
följande år presenterades gratis demonstrationsspel på nättjänsten Pelaamo. 
På tjänsten krävdes en ålder på minst 18 år och en registrering.

I och med recessionen ålades RAY hela ansvaret för betalningen av vete-
ranvården och -rehabiliteringen från spelavkastningen. I understödsverksam-
heten satsar man på förebyggande av långtidsarbetslöshet, mentalhälsopro-
blem, drogberoende och utslagning samt på barnskydd.

2000-talet
Trots att de tekniska förutsättningarna fanns beslöt RAY att fortfarande av-
stå från att tillhandahålla spel som spelas med pengar på internet. Statsrådet 
utfärdade förordningen om Penningautomatföreningen samt beviljade RAY 
penningspetillstånd 2002–2006.

Grand Casino Helsinki fyller 10 år. RAY lämnar sitt huvudkontor i Esbo, och 
flyttar sin verksamhet till Esbo till Industrihuset som blir RAY-huset.

Den nya lotterilagen och lagen om penningautomatunderstöd träder i kraft. 
Statsrådet förlänger RAY:s penningspeltillstånd fram till 2011.

RAY fyller 70 år och lanserar jubileumsårets Pajatso. RAY förberedde sig 
också för att tillhandahålla spel på nätet. RAY börjar acceptera kortbetalning i 
penningautomaterna. I slutet blir huvudvinsterna i penningautomaterna högre.

2010-talet
Fas I av lotterilagen träder i kraft den 1 oktober: bestämmelserna om marknadsfö-
ring av penningspel skärptes, och åldersgränsen för penningspel höjdes till 18 år.

År 2010 öppnade RAY ett nätkasino och kasinot får namnet Casino Hels-
inki. Den reviderade lotterilagen trädde i kraft i sin helhet i början av 2012. I 
lagen har man för RAY fört in ensamrättsystemet istället för förordningsenli-
ga och tillfälliga koncessioner.

Dessutom fick RAY tillstånd att grunda ett andra kasino i Östra Finland. Pla-
nerna lades ner två år senare. Efter förordningsändringen planeras ett andra ka-
sino i Tammerfors. RAY lanserade Förmånskundprogrammet och närbetalningen.

Statsrådet fattade också beslut om att utvidga användningen av RAY-
:s avkastning, och från och med 2015 överförs en del av RAY:s avkastning till 
statsbudgeten.

EU godkände Finlands penningspelsystem. År 2014 publicerade kommis-
sionen rekommendationer om elektroniska penningspel.

I mitten av decenniet visade avkastningen ett litet uppsving. RAY lansera-
de e-tjänster för understödet.

År 2015 beredde penningspelsammanslutningarna en sammanslagning och 
grundade ett temporärt integrationsbolag. Penningspelsammanslutningarna 
och staten beredde ett samförståndsprotokoll över integrationsbolagets ar-
bete och principerna för beredningen av sammanslagningen.

Fintoto, Penningautomatföreningen och Veikkaus slås samman 01.01.2017. 
Det nya bolagets namn är Veikkaus.
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