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TAUSTAA 

• Miljoonat eurooppalaiset pelaavat online-rahapelejä. Pelaajat etsivät nykyisin yhä 
enemmän pelaamismahdollisuuksia myös toisista maista. Tämä altistaa pelaajat 
riskeille, joita EU:n valvonnan ulottumattomissa oleviin sääntelemättömiin 
pelisivustoihin liittyy. 

• Useat EU-maat ovat hiljattain tarkistaneet lainsäädäntöään siten, että siinä 
otetaan huomioon rahapelipalvelujen uudet muodot, kuten internetpelipalvelut ja 
matkapuhelimella pelattavat rahapelit. Kansallisten sääntöjen väliset erot ovat 
huomattavia. 

• EU on saanut viime vuosina useita valituksia rajat ylittävien rahapelipalvelujen 
rajoittamisesta. 

EHDOTUKSEN SISÄLTÖ 

EU on nyt antanut tiedonannon, jossa esitetään online-rahapelejä koskeva 
toimintasuunnitelma ja joukko aloitteita, joilla pyritään muun muassa seuraaviin 
tavoitteisiin: 
• EU:n lainsäädännön noudattaminen kansallisissa sääntelykehyksissä 
• EU-maiden välisen hallinnollisen yhteistyön parantaminen ja sääntöjen 

noudattamisen tehostaminen 
• kuluttajien, erityisesti alaikäisten ja haavoittuvien väestöryhmien suojelu 
• petosten ja rahanpesun torjunta 
• urheilun rehellisyyden edistäminen ja sopupelien estäminen. 

EU:N TOIMIEN TARVE 

• Verkkoympäristön luonteen ja online-rahapelien helpon saatavuuden vuoksi 
yksittäiset EU-maat eivät pysty tarjoamaan pelaajille tehokasta suojelua. 

• EU-maiden kansallisten sääntöjen erot 
o aiheuttavat oikeudellista epävarmuutta 
o rajoittavat luvan saaneiden toimijoiden mahdollisuuksia tarjota riittävän 

houkuttelevia rahapelipalveluja kuluttajille 
o  mahdollistavat laittomien pelipalvelujen tarjoajien toiminnan ja 

sääntelemättömien rahapelisivustojen tarjonnan EU:ssa. 
• Valvontaviranomaisten välinen yhteistyö on tarpeen, jotta 

o sähköisesti välitettäviä rahapelejä voitaisiin tehokkaasti säännellä EU:ssa 
o tarpeetonta hallinnollista taakkaa voitaisiin vähentää 
o voitaisiin toteuttaa koordinoituja toimenpiteitä sääntelemättömien 

rahapelisivustojen torjumiseksi EU:ssa – monet näistä sivustoista ovat 
tarjolla EU:n ulkopuolisista maista. 



KETKÄ HYÖTYVÄT JA MILLÄ TAVOIN? 

• Kuluttajat saavat entistä enemmän ja helpommin tietoa 
o luvan saaneista rahapelialan toimijoista 
o oman pelitilinsä käyttöaktiivisuudesta (oman pelaamisen tarkkailua varten) 
o pelaamiseen liittyvistä riskeistä, esimerkiksi selkeiden varoitusmerkkien 

avulla. 
• Online-rahapelioperaattorit / rahapelialan sidosryhmät hyötyvät 

toimintasääntöjen selkeytymisestä 
• Kuluttajien ja laillisten operaattoreiden suoja paranee petosten ja rahanpesun 

torjuntatoimien ansiosta 
• Kansalliset valvontaviranomaiset pystyvät entistä tehokkaammin vertailemaan 

hyviä toimintatapoja 
• Alaikäisiä suojellaan entistä tehokkaammin ikätarkastusten ja lasten vanhempia 

varten kehitettyjen valvontakeinojen avulla, jotta alaikäiset lapset eivät pääsisi 
rahapelisivustoille. 

MUUTOSTEN VOIMAANTULO 

• Yksittäiset toimenpiteet tulevat voimaan vuodesta 2013 lähtien. 
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