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DIGITAALISEN MARKKINAOSUUDEN KEHITYS
KILPAILLUSTA DIGIMARKKINASTA VEIKKAUKSEN OSUUS ON ENÄÄ N. 50 %

Lähde ulkomaille pelaamisen estimaatille: H2 Gambling Capital
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PELIONGELMIEN KEHITYS SUOMESSA 2017-2019 

Peliongelmaisten määrä Suomessa ja koetut peliongelmien aiheuttajat 2017-2019

Lähde: Veikkauksen Taloustutkimuksella teettämä väestötutkimus peliongelmista
Vastaajamäärät: 
2017: n=10 008, ongelmanaiheuttajat n=51 
2018: n=10 001, ongelmanaiheuttajat n=117
2019: n=10 005, ongelmanaiheuttajat n=140

Peliongelmaisten määrä perustuu SOGS-mittaristoon.
Kysymys ongelmanaiheuttajista (kysytään vain 3+ SOGS pistettä saaneilta): Luettelen nyt joukon rahapelien tarjoajia. 
Pyydän teitä kertomaan jokaisen kohdalla, koetteko että kyseisen rahapelien tarjoajan pelit saattavat aiheuttaa teille 
ongelmia pelaamisen hallinnan kanssa. 
Veikkaus / Ulkomaiset pelitarjoajat / Ei osaa sanoa (eos-vastaukset poistettu kuvaajasta)

Virhemarginaalit (%yksikköä):
- Peliongelmaiset +/- 0,34  
- Veikkauksen osuus +/- 8-14 
- Muiden osuus +/- 6-13
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VEIKKAUKSEN 
VASTUULLISUUSMATKA 
2017 -



KÄYNNISSÄ OLEVA VASTUULLISUUSMATKAMME

2017: Vaihe 1

Digitaalisen 
kanavan 

pelaaminen

2022: Vaihe 3a

Hajasijoitetut 
automaatit

(Pelaamisen hallinta)

2021: Vaihe 2b

Hajasijoitetut 
automaatit

(100%)

2020: Vaihe 2a

Pitkäveto ja 
hajasijoitetut 

automaatit (pilotti)

2023: Vaihe 3b

Kuponkipelit ja 
pelisalit 

Tunnistautuvan pelaamisen edistäminen matkalla täystunnistautumiseen

• Pelitilien 
yhdistäminen

• Pelaamisen 
hallinnan 
vastuullisuus-
kehikko

• Suurin yksittäinen pelihaittojen 
aiheuttaja (automaatit)

• Kattava pelikieltomahdollisuus 
hajasijoitettuihin automaatteihin

• Kaikki muu pelaaminen (pl. pahviarvat) 

• Tavoitteena ekosysteemi, joka tarjoaa 
parhaat pelit ja palvelut sekä 
edistykselliset pelaamisen hallinnan 
ja rikollisuuden ehkäisyn välineet

Tietoteknisten järjestelmien ja pelaamisen hallinnan palveluiden rakentaminen
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VEIKKAUKSEN HALLITUKSEN 3.9.2019 TEKEMÄT 
PERIAATEPÄÄTÖKSET

• Strategian selventäminen

• Veikkauksen vastuullisuusohjelman päivittäminen

• Veikkauksen markkinoinnin linjausten päivittäminen ja markkinointipanostuksien vähentäminen

• Hajasijoitettujen raha-automaattien pakollisen tunnistautumisen aikaistaminen ja määrän 
vähentäminen

• Esitys, että arpajaislain uudistamisen yhteydessä kaikkeen pelaamiseen tulisi pakollinen 
tunnistautuminen (ei pahviarvat, Casinot) ja että asiakasdatan käyttö mahdollistettaisiin vastuullisen 
pelaamisen hoitomalleissa

• Eettisen Neuvoston toimenkuva

• Veikkauksen johdon palkitsemisjärjestelmän täydentäminen vuoden 2019 osalta.

16.6.2020 6OKM_infotilaisuus_17062020_HK



VEIKKAUKSEN 
MARKKINOINNIN 
UUDET 
TOIMINTAMALLIT
- MEDIATILAISUUS 31.10.2019 



MARKKINOINNIN UUSI TOIMINTAMALLI 
MUUTOKSET LIITTYVÄT…

8

• VOLYYMIIN: Leikataan markkinoinnin kokonaiskuluja ja täsmennetään maltillisuusvaateita 

kampanjoiden panostuksissa ja mediavalinnoissa

• SISÄLTÖÖN: Tarkennetaan markkinoinnin sisällöllisiä linjauksia ja rajoitetaan korkean haittariskin 

pelien pelikohdeinformaatiota

• SISÄLLÖN VALVONTAAN: Tehostetaan omavalvontaa perustamalla markkinoinnin 

arviointityöryhmä valvomaan konseptien ja toteutusten vastuullisuutta sekä lisätään yhteistyötä 

Veikkauksen sisällä

• TOIMINTAMALLEIHIN: Tarkistetaan markkinointiprosessia mm. lisäämällä prosessiin enemmän 

tarkistuspisteitä toteutusten eettiselle arvioinnille, päivitetään markkinointiohjeita sekä 

systematisoidaan markkinoinnin vastuullisuuskoulutuksia. 
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MARKKINOINNIN PANOSTUKSIA VÄHENNETÄÄN 
MERKITTÄVÄSTI
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MARKKINOINTIKULUT 2016 – 2020
POISLUKIEN arvontaohjelmat sekä VeikkausTV ja TotoTV

MARKKINOINNIN VOLYYMI
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Pelikohdeyhteistyö

Muu markkinointi (sis.

Brändimarkkinointi ja

pelikohdeinformaatio)

Pelien markkinointi

51 M€

47 M€

39 M€

53 M€

32 M€
31 M€

Ennen rahapeliyhtiöiden integraatiota olevalta ajalta eli v. 2016 ei ole 
mahdollista saada lukuja vastaavalla jaottelulla.
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KORONAVIRUSEPIDEMIAN 
VAIKUTUKSET 
RAHAPELAAMISEEN



KORONAVIRUSEPIDEMIAN JOHDOSTA TEHDYT 
TOIMENPITEET VEIKKAUKSEN RAHAPELAAMISEEN

• Veikkauksen omat pelipaikat (Pelaamot ja Feel Vegasit) ja kaikki peliautomaatit suljettiin 14.3. alkaen. 

Casino Helsinki suljettiin 13.3.

• Pelitarjonta on jatkunut Veikkauksen verkossa ja sovelluksessa. Urheiluvedonlyönnin kohteita on ollut 

tarjolla hyvin rajoitetusti. Myös kuponkipelien ja raaputusarpojen myynti on jatkunut

• Netin nopearytmisten pelien kuukausikohtainen tappioraja madallettiin asetuksella 

poikkeustilanteesta johtuen määräajaksi 1.5.-30.9.2020 väliseksi ajaksi 2000 eurosta 500 euroon, ja 

päiväkohtainen raja tuhannesta eurosta 500 euroon

• Merkittävää siirtymää fyysisiä automaatteja pelanneista verkkopelaamiseen ei toistaiseksi ole 

nähtävissä.
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KORONAVIRUSEPIDEMIAN VAIKUTUKSET 
PELIKATTEESEEN

• Veikkauksen pelikate on merkittävästi laskenut koronakriisin aikana. Normaaliolosuhteissa 

viikoittainen pelikate olisi ollut keskimäärin noin 30 miljoonaa euroa. Nyt toteuma on 

ollut alle 20 miljoona euroa

• Raha-automaattien ja vedonlyönnin tuotot ovat romahtaneet ja digitaalisessa 

kanavassa onnenpelien ja kasinopelien tuotot jonkin verran kasvaneet

• Pidemmän aikavälin vaikutuksia on edelleen hyvin vaikea arvioida, sillä pelitarjontaan liittyy 

edellä mainittujen seikkojen lisäksi paljon muitakin avoimia kysymyksiä sekä riskejä.
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KORONARAJOITUSTEN PURKAMINEN

• Veikkaus avaa omat pelipaikkansa rajoitetuilla asiakasmäärillä perjantaina 26.6. ja 

hajasijoitetut automaattinsa muun muassa kaupoissa, kioskeissa, huoltoasemilla ja 

ravintoloissa keskiviikkona 15.7.

• Veikkaus huomioi pelipaikat ja automaatit avatessaan koronan aiheuttamat terveysriskit. 

Automaateilla ja pelipaikoissa noudatetaan turvavälejä. Huolehdimme tehostetusti hygieniasta 

asentamalla esimerkiksi suojapleksejä kassoille, pelipöytiin ja automaattien väleihin, lisäksi 

lattiatarroja muistuttamaan turvaväleistä sekä käsidesiä automaattien läheisyyteen. Omissa 

pelipaikoissamme on henkilökunnalle hankittu erilaisia suojavälineitä

• Veikkaus seuraa ja arvioi päätöksiensä ja toimenpiteidensä vaikutuksia päivittäin, samoin Suomen 

hallituksen linjauksia. Olemme valmiita reagoimaan nopeasti, mikäli tilanne sitä vaatii.
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SAMASSA YHTEYDESSÄ TEHDÄÄN MERKITTÄVIÄ 
VASTUULLISUUTTA LISÄÄVIÄ TOIMIA

• Veikkaus tuplaa vähennettävien asiamiesverkoston automaattiensa määrän 2020 ja vähentää vuoden 

loppuun mennessä 8 000 automaattia. Vuodessa kokonaismäärä putoaa siis noin 40 prosenttia

• Myyntipaikkakohtaisten automaattien maksimimäärää lasketaan vaiheittain vuoden 2020 aikana 

siten, että tammikuuhun 2021 mennessä automaatteja voi olla myyntipaikkaa kohden enintään 

neljä

• Automaattien aukioloihin rajoituksia:  Hajasijoitetut automaattimme avautuvat pelattavaksi joka 

päivä vasta klo 11 ja ne suljetaan viimeistään klo 04. Muutos on voimassa siihen saakka, kunnes 

pakollinen tunnistautuminen astuu voimaan tammikuussa 2021

• Veikkauksen automaateille (omille kotimaisen tuotannon) tulee myös käyttöön aikamuistuttaja, joka 

kertoo pelaamisen käytetystä ajasta 15 minuutin välein.

16.6.2020 14OKM_infotilaisuus_17062020_HK



JA MATKA JATKUU…
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