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Police suspect Matti Enäjärvi, former Director General of the National Board of 

Patents and Registration, of payment fraud. Mr Enäjärvi denies the allegations 

and says they are unfounded. 

The police have been investigating a suspicion of credit card fraud at the National 

Board of Patents and Registration (PRH). The criminal investigation was launched 

following a request for investigation by the PRH last autumn. 

The criminal complaint was lodged after the National Audit Office and the 

Ministry of Employment and the Economy requested the PRH to take action. 

The suspected irregularities had come to light during an audit of the PRH by the 

State Audit Office. The Ministry and the Inspectorate have criticised the PRH for a 

lack of internal control and have called for more effective controls. 

Two people are suspected of wrongdoing, one of them PRH Director-General 

Matti Enäjärvi (pictured), who retired last autumn. 

Prosecution next week  

Ville Kivistö, Director of Investigation at the Helsinki Police Department, tells 

Talouselämä that the investigation will focus on the offences of breach of duty 

and fraudulent use of payment instruments. The suspected offences cover a 

period of about six years from 2005 to 2010. 

Payment fraud is punishable by a fine or imprisonment for up to two years. 

According to Mr Kivistö, tens of thousands of euros of PRH credit cards were used 

improperly as a source of private credit. The money was repaid to the PRH at the 

time of the incident. 

According to Talouselämä, Mr Enäjärvi and his improper use of the PRH credit 

card over several years are under suspicion. 

The investigation is in its final stages. According to Kivistö, the suspects' final 

statements are currently being awaited, after which the case will probably go to 

trial next week. The Helsinki District Prosecutor Anja-Riitta Rinkinen will act as 

prosecutor. 



Enäjärvi: Unfounded suspicion  

Former Director-General Enäjärvi admits that he is under investigation, but 

denies the allegations against him. He says he has not yet submitted his final 

statement on the case. 

"I have not committed any wrongdoing," says Mr Enäjärvi. 

Mr Enäjärvi does not wish to comment further on the matter, as he says the case 

is still under investigation. 

Mr Enäjärvi was Director General of the PRH for several years. He retired last 

autumn and Rauni Hagman took over as the new Director General. 

PRH to review its internal controls  

The new Director General Hagman does not want to comment on the case while 

the preliminary investigation is ongoing. She confirms that the PRH made a 

request for an investigation last autumn. 

"I will not comment on any part of it because there is no possibility to do so," 

says Hagman. 

According to Mr Kivistö, head of the investigation, the PRH has made no claims 

for reimbursement in the case. Hagman seems to wonder about the police 

statement. 

"We have submitted our own final statement to the police. I neither confirm nor 

deny," says Hagman. According to her, the PRH has not made a decision on a 

possible claim for reimbursement. 

The PRH has started to improve the controls required by the Ministry and the 

Inspectorate. The PRH has engaged the external audit firm Deloitte to assist with 

the internal audit of the agency. 

"Quite a lot of measures have been put in place. With Deloitte's help, we are 

looking not only at the use of payment cards but also at all the issues that are 

involved in financial decision-making," says Hagman. 

 

Original text in Finnish at: 

https://www.talouselama.fi/uutiset/prhn-entinen-paajohtaja-epailtyna-

maksuvalinepetoksesta/36faf0f7-bdc7-3e3e-af29-2c20b67ee270 
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Poliisi epäilee patentti- ja rekisterihallituksen entistä pääjohtajaa Matti 
Enäjärveä maksuvälinepetoksesta. Enäjärvi kiistää epäilyn perusteet ja 
pitää epäilyä aiheettomana. 

Related content  

Poliisi on tutkinut patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH) paljastunutta viraston 

luottokortin väärinkäytösepäilyä. Rikostutkinta aloitettiin PRH:n tehtyä 
tutkintapyynnön viime syksynä. 

Rikosilmoitus tehtiin sen jälkeen, kun valtiontalouden tarkastusvirasto sekä työ- 

ja elinkeinoministeriö olivat edellyttäneet PRH:lta toimenpiteitä. 

Väärinkäytösepäily oli tullut ilmi valtiontalouden tarkastusviraston tekemässä 
PRH:n tilintarkastuksessa. Ministeriö ja tarkastusvirasto ovat moittineet PRH:ta 

sisäisen valvonnan puutteesta ja vaatineet valvonnan tehostamista. 

Rikoksista epäiltynä on kaksi henkilöä, joista toinen on PRH:n viime syksynä 
eläkkeelle jäänyt pääjohtaja Matti Enäjärvi (kuvassa). 

Syyteharkintaan ensi viikolla  

Tutkinnanjohtaja Ville Kivistö Helsingin poliisilaitokselta kertoo Talouselämälle, 

että tutkinnan rikosnimikkeet ovat virkavelvollisuuden rikkominen ja 
maksuvälinepetos. Rikosepäily ulottuu noin kuuden vuoden ajanjaksolle 2005-
2010. 

Maksuvälinepetoksesta voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta enintään kaksi 
vuotta. 

Kysymys on Kivistön mukaan siitä, että PRH:n luottokorttia on käytetty 
kymmenien tuhansien eurojen edestä epäasiallisesti ikään kuin yksityisenä 

luottolähteenä. Rahat on tapahtuma-aikana maksettu takaisin PRH:lle. 

Talouselämän tietojen mukaan epäily kohdistuu Enäjärveen ja hänen useita 
vuosia jatkuneeseen PRH:n luottokortin epäasialliseen käyttämiseen. 

Tutkinta on loppusuoralla. Kivistön mukaan tällä hetkellä odotetaan epäiltyjen 

loppulausuntoja, minkä jälkeen asia siirtyy syyteharkintaan todennäköisesti ensi 
viikolla. Syyttäjänä toimii Helsingin kihlakunnansyyttäjä Anja-Riitta Rinkinen. 

Enäjärvi: Aiheeton epäily  

Entinen pääjohtaja Enäjärvi myöntää olevansa tutkinnan kohteena, mutta kiistää 

itseensä kohdistuvat rikosepäilyt. Hän sanoo, ettei ole vielä jättänyt asiassa 
loppulausuntoaan. 



”En ole syyllistynyt mihinkään väärinkäytöksiin”, Enäjärvi sanoo. 

Enäjärvi ei halua lausua asiasta enempää, koska asia on hänen mukaansa vielä 

selvittelyn alla. 

Enäjärvi toimi useita vuosia PRH:n pääjohtajana. Hän jäi eläkkeelle viime 
syksynä ja uutena pääjohtajana aloitti Rauni Hagman. 

PRH syynää sisäisen valvontansa  

Uusi pääjohtaja Hagman ei halua kommentoida tapausta esitutkinnan ollessa 
kesken. Hän vahvistaa PRH:n tehneen tutkintapyynnön viime syksynä. 

”En kommentoi miltään osin, koska siihen ei ole mahdollisuutta”, Hagman sanoo. 

Tutkinnanjohtaja Kivistön mukaan PRH:lla ei ole asiassa korvausvaatimuksia. 
Hagman tuntuu ihmettelevän poliisin lausuntoa. 

”Olemme toimittaneet oman loppulausuntomme poliisille. En vahvista enkä 
kiistä”, Hagman sanoo. Hänen mukaansa PRH ei ole tehnyt päätöstä 
mahdollisesta korvausvaatimuksesta. 

Virastossa on aloitettu ministeriön ja tarkastusviraston edellyttämä valvonnan 

parantaminen. PRH on pestannut ulkopuolisen tarkastusyhteisön Deloitten 
avustamaan viraston sisäistä tarkastusta. 

”On käynnistetty aika paljon toimenpiteitä. Deloitten avustamana käydään läpi 

paitsi maksuaikakorttien käyttöä ja ylipäätään kaikkia niitä asioita, joihin liittyy 
taloudellinen päätöksenteko”, Hagman sanoo. 

 


