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Väärinkäytös ja petos

• Väärinkäytöksellä tarkoitetaan kaikkia tahattomia ja tahallisia toimia, 
joiden seurauksena julkisia varoja käytetään vastoin niiden säädettyä 
käyttötarkoitusta.

• Väärinkäytös ei tarkoita sitä, että asiassa olisi kyse rikoksellisesta 
toiminnasta. Kyseessä voi olla tukiehdon noudattamatta jättäminen, joka 
vaikuttaa tuen määrään, mutta menettely itsessään ei johda enempiin 
toimenpiteisiin. 

• Petoksella tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia tahallisia tekoja, 
joiden on syytä epäillä täyttävän jonkin rikoksen tunnusmerkistön; 
esimerkiksi avustuspetos, väärennys, virkavelvollisuuden rikkominen, 
taikka muu vastaava teko



Esimerkkejä mahdollisista väärinkäytöstilanteista, joissa 
tuenhakija voi yrittää tahallisesti erehdyttää viranomaista:

• tuenhakija väärentää asiakirjan (vuokrasopimus, valtakirja, lohkokohtaiset muistiinpanot, 
viljavuustutkimus, peltomaan laatutesti)

• tuenhakija hakee tukea lohkosta, joka ei ole tuenhakijan hallinnassa

• tuenhakija ilmoittaa peltona muuta kuin maatalousmaata

• tuenhakija ilmoittaa lohkolle eri kasvia kuin sinne oikeasti on kylvetty, jotta hän saa korkeampaa 
tukea

• tuenhakija ei toteuta tekemänsä sitoumuksen tai sopimuksen toimenpiteitä (ympäristökorvaus, 
eläinten hyvinvointikorvaus)

• tuenhakija tekee vääriä eläinrekisteri-ilmoituksia tuen saamiseksi

• tuenhakijalla ei ole ollenkaan eläimiä hallinnassa, mutta hän ilmoittaa eläinmääriä viranomaiselle 
tuen saamiseksi (tuissa, jotka eivät ole rekisteriperusteisia)

• tuenhakija antaa tarkoituksella puutteellisia tukihakemustietoja tuen saamiseksi

• tila jaetaan keinotekoisesti tuen saamiseksi ja järjestelyn ilmeisenä tarkoituksena on tukiehtojen 
tai tukijärjestelmän tavoitteiden kiertäminen 



PETOSEPÄILY

• Tutkintapyyntö poliisille
• Poliisi tekee esitutkinnan, jos on syytä epäillä, että rikos on tehty. 

• Jos tukea on maksettu liikaa tai perusteettomasti -> takaisinperintä siitä 
riippumatta miten asia muuten etenee. 

• Tuen takaisinperintä ei ole este rikosprosessille ja rikosoikeudellisten 
seuraamusten määräämiselle.

• Rikosta koskevassa oikeudenkäynnissä ei esitetä korvausvaatimuksia siltä 
ajalta, jolta tuet voidaan takaisinperiä. Jos rikoksella on kuitenkin  saatu 
tukea pidemmältä ajalta kuin mihin takaisinperintä takautuvuuden 
johdosta voi ulottua -> tutkintapyynnössä on esitettävä korvausvaatimus 
(takautuvuutta edeltävät vuodet). 



Rikosnimikkeet
• Avustuspetos Rikoslaki 29 luku 5 §

• Joka

• 1) antaa avustuksesta päättävälle väärän tiedon seikasta, joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan avustuksen saantiin, määrään 
tai ehtoihin, tai salaa sellaisen seikan tai

• 2) jättää ilmoittamatta sellaisesta avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin olennaisesti vaikuttavasta olosuhteiden muutoksesta, 
josta myöntämispäätöksen yhteydessä tai muuten on erityisesti velvoitettu ilmoittamaan,

• ja siten hankkii tai yrittää hankkia itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä, on tuomittava avustuspetoksesta sakkoon tai 
vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

•

• Törkeä avustuspetos Rikoslaki 29 luku 6 §

• Jos avustuspetoksessa tavoitellaan huomattavaa hyötyä (10 000 -20 000 €) ja avustuspetos on myös kokonaisuutena arvostellen 
törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä avustuspetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi 
vuodeksi.

•

• Väärennys Rikoslaki 33 luku 1 §

• valmistaa väärän asiakirjan tai muun todistuskappaleen tai väärentää sellaisen käytettäväksi harhauttavana todisteena taikka 
käyttää väärää tai väärennettyä todistuskappaletta tällaisena todisteena, on tuomittava väärennyksestä sakkoon tai vankeuteen
enintään kahdeksi vuodeksi.

•

• Yrityskin on rangaistava.



Valvontatilastoja ja muuta valvonnan 
ajankohtaista



Koronatilanteen vaikutukset tarkastustyöhön

Viljelijätukien valvonnat

• Paikalla tehtävät tilavalvonnat keskeytetään toistaiseksi. 
• Eläintukien valvonta

• Meijeri/suoramyyntivalvontoja ei toistaiseksi tehdä. 

• Kasvipeitteisyysvalvonnan maastokäyntejä voidaan tehdä, jos ne pystytään 
suorittamaan ilman suoraa kontaktia viljelijään

• Hallinnolliset/asiakirjavalvonnat jatkuvat normaalisti. 

• Ristiintarkastukset pyritään selvittämään hallinnollisesti ilman 
tila/maastokäyntejä.

• Kesän peltovalvonnat; seurataan tilannetta, valmistelu jatkuu ”normaalisti”



Vuoden 2020 kansallinen ilmakuvausohjelma
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PINTA-ALAEROT PERUSTUESSA 2016-2019

Kokonaan hylätyt Sanktiot Leikkaukset Korkeintaan 10 a erot Ei pinta-alaeroa
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Pinta-alaerot perustuessa 2019

Kokonaan hylätyt Sanktiot Leikkaukset Korkeintaan 10 a erot Kunnossa





























Täydentävät ehdot

- GAEC 6 vaatimuksen mukaan sängen poltto on mahdollista vain 
kasvin terveyteen liittyvistä syistä. 

- Suomessa on käytetty myös syitä, jotka menevät kasvinterveyden 
ulkopuolelle (perusteltu syy kylvön takia tai rikkakasvien tai 
tuholaisten torjunnan vuoksi). Säädösmuutos tulossa





Maatalouden investointituki    (tiivistelmä, luentomonisteessa laajemmin)

Lisätietoja investoinneista:  Matti Salminen,  matti.salminen@ely-keskus.fi tai puh. 0295 025 094

Neuvo2020 –info: Olli Löyttyniemi, olli.loyttyniemi@ely-keskus.fi tai puh. 0295 025 074
.

Hae HYRRÄ –ohjelmassa sähköisesti https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html

Maatilojen kilpailukykyä ja kannattavuutta parantavat investoinnit 

• Perinteisen maatalouden investointien toimintojen tukemista (jalostukseen ja palveluihin eri tukimuodot)

• Investointitukihanketta ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä, vain suunnittelu ja lupahaku

• Lisätietoja: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatalouden-investointituet/

• Vuonna 2020 käytettävissä olevia investointivaroja on vähemmän kuin vuonna 2019, joten parhaiden 

hakemusten valintaa joudutaan pisteytyksen avulla kiristämään.   Vuoden 2021 käytettävissä oleva 

rahamäärä on vielä epäselvä, mutta maatilan investointien suunnittelua kannattaa kuitenkin jatkaa.

Hyviä investointikohteita voisivat olla:

- Salaojitus avustus 35% 

- Kuivurit avustus 25%       (+ yhteiskäyttö 5%-yks.), korkotukilainaa 65%

- Navetat avustus 40% ja korkotukilainaa 60%

- Tuotantovarasto avustus 30% ja korkotukilainaa 65%

- Konevarasto avustus 20%

- Energiantuotanto       avustus 40% (esim. hakeuunit, auringon/tuulen sähkö ja lämpö)

Tutustu vielä Neuvo2020 –järjestelmän talous- ja tuotantoneuvonnan tukeen:

Maksat vain arvonlisäveron ja hyväksytty neuvoja hakee muun kustannuksen ELY:stä!

Yhteensä vuosina 2015-2020 10 000 euron edestä neuvontapalveluita.
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