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Karjalan Lennoston entinen komentaja tuomittiin sakkorangaistukseen (SO 19/77 ja R19/76)

Helsingin hovioikeus on tänään tuominnut Karjalan Lennoston entisen komentajan 
eversti Markus Päiviön sakkorangaistukseen esimiesaseman väärinkäyttämisestä, 
palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta. Lisäksi hänet velvoitettiin suorittamaan 
korvaukseksi Nurmeksen kaupunginjohtajalle kunnianloukkauksen aiheuttamasta 
kärsimyksestä 1.200 euroa.

Syyttäjä vaati lennoston komentajalle rangaistusta Lemmenjoella 22. - 24.9.2017 
järjestettyyn harjoitukseen liittyvistä tapahtumista. Syytteen mukaan lennoston 
komentaja oli harjoituksessa kohdellut alaisiaan eri tavoin nöyryyttävästi, käyttäytynyt 
Yleisen palvelusohjesäännön määräysten vastaisesti, ollut päihtyneenä harjoituksessa 
siten, että palveluskyky oli alentunut sekä nimitellyt harjoitukseen osallistunutta 
Nurmeksen kaupunginjohtajaa.

Hovioikeus katsoi tuomiossaan, että lennoston komentaja oli harjoituksen johtajana 
käyttäytynyt sopimattomasti ja epäasiallisesti sekä sanomisillaan useissa eri tilanteissa 
loukannut muita harjoitukseen osallistuneita. Harjoituksen aikana Päiviö oli kutsunut 
erityisesti lennoston henkilöstöä ”homorunkkareiksi”, sanonut Nurmeksen 
kaupunginjohtajaa "Suomen paskimmaksi kaupunginjohtajaksi” sekä kutsunut 
lennoston esikuntapäällikköä "munattomaksi”. Hovioikeus katsoi, että lennoston 
komentaja oli näillä sanomisillaan kohdellut käskynalaisiaan nöyryyttävällä tavalla ja 
syyllistynyt esimiesaseman väärinkäyttämiseen. Nurmeksen kaupunginjohtajaan 
kohdistuneella ilmaisulla Päiviön katsottiin syyllistyneen myös kunnianloukkaukseen. 
Päiviön katsottiin muullakin tavoin arvostelleen asiattomasti henkilökuntaa 
harjoituksen järjestelyistä sekä käyttäneen alaisistaan sellaisia ilmaisuja, joita voitin 
pitää alentavina ja siten nöyryyttävinä ja syyllistyneen näiltäkin osin esimiesaseman 
väärinkäyttämiseen.

Päiviön katsottiin olleen osan aikaa harjoituksesta myös siinä määrin päihtynyt, että 
hänen palveluskykynsä oli tämän vuoksi alentunut. Päiviö oli myös sanomisillaan 
naispuolisen päällikkölääkärin raskaaksi tulemisesta rikkonut Yleisen 
palvelusohj esäännön käyttäytymisvelvollisuutta. Päiviö oli myös eräissä muissa 
yhteyksissä rikkonut palvelusvelvollisuuttaan. Näiltä osin Päiviön katsottiin 
syyllistyneen palvelusrikokseen.

Päiviö tuomittiin hänen syykseen luetuista rikoksista yhteiseen 60 päiväsakon 
sakkorangaistukseen eli maksamaan sakkoa yhteensä 3.000 euroa. Lisäksi Päiviö
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velvoitettiin suorittamaan kärsimyskorvausta Nurmeksen kaupunginjohtajalle 1.200 
euroa.

Asia käsiteltiin vastaajan sotilasarvon vuoksi ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin 
hovioikeudessa. Hovioikeuden kokoonpanoon kuului kaksi sotilasjäsentä. Ratkaisuun 
ovat osallistuneet hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä, sotilasjäsenet, everstit 
Kari Pietiläinen ja Petteri Tervonen sekä hovioikeudenneuvokset Timo Ojala ja Tuula 
Myllykangas. Valmistelijana on toiminut hovioikeuden esittelijä Katja Öömi.

Lisätietoja antavat Mikko Könkkölä p. 02956 40700 ja Timo Ojala p. 02956 40501.

Tuomio (SO 19/77 ja R 19/76) on tilattavissa hovioikeuden kirjaamosta puh. 02956 
40789, helsinki.ho@oikeus.fi.

Julkaisuvapaa 25.6.2019 klo 9.00.
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