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HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är 
en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1600 specialister och 
finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.  
För mer information och inspiration, besök www.hiq.se 

 
 
 

Veikkaus väljer HiQ som 
spelutvecklingspartner 
 
Efter en omvandling av den finska spelmarknaden i början av året letade det statliga spelbolaget Veikkaus efter 
en pålitlig digital partner. De valde HiQ. 
– Vi är en perfekt partner för den som vill göra resultat och skillnad i en digitaliserad värld, säger Jukka Rautio, 
vd på HiQ Finland. 
 

Veikkaus startade sin verksamhet i början av 2017 när de tre företagen Fintoto, RAY och Veikkaus slogs ihop till ett 
enda spelbolag – helägt av den finska staten. Det finländska spelsystemet grundar sig på ensamrätt och innebär 
att spel ska erbjudas på ett ansvarsfullt sätt så att ”eventuella olägenheter som spelandet orsakar minimeras”. 
Utan reglering anses det finnas en risk för att spelrelaterade problem och brottslighet växer. 

 
Veikkaus valde HiQ som en av deras spelutvecklingspartners efter en upphandling tidigare i år. 
– Den digitala transformationen gör tillvaron smidigare för alla organisationer och företag, oavsett verksamhet.  

När vi skapar smarta tekniska lösningar som verkligen underlättar för affären kan vi hjälpa Veikkaus att ge tillbaka 
till det finska samhället, säger Jukka Rautio, vd för HiQ Finland.  
 
HiQ levererar teknisk expertis i spelutvecklingsdelen, inklusive underhåll och användardesign för en enkel, smidig 

och säker spelupplevelse. HiQ bidrar även med övergripande speldesign och spelutveckling. Den andra delen av det 
dynamiska upphandlingsavtalet innehåller utveckling och utbildning av spel-, enhets-, system- och 
förbättringsmetoder.  

 
Veikkaus omsätter ungefär en miljard euro varje år, och vinsten går tillbaka till det finska samhället – till kultur, 
idrott, forskning, ungdomsarbete, det sociala välfärdssystemet, hälsa och hästindustrin. 
 

 
 
För mer information, kontakta gärna:  
Erik Ridman, kommunikationschef, HiQ, tfn: 070-750 80 60, e-post: erik.ridman@hiq.se 
Jukka Rautio, vd HiQ Finland, tfn: +358 40 827 1142, e-post: jukka.rautio@hiq.fi 
 


