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Ilmavoimien entinen komentaja tuomittiin sakkorangaistukseen (SO 19/78)

Tiedotetta on korjattu. Alkuperäisessä tiedotteessa on mainittu virheellisesti
ilmavoimien komentajalle tuomitun sakon määräksi 1.700 euroa. Oikea sakon
määrä on 1.770 euroa.
Helsingin hovioikeus on tänään tuominnut Ilmavoimien entisen komentajan
kenraalimajuri Sampo Eskelisen sakkorangaistukseen palvelusrikoksesta.
Syyttäjä vaati Ilmavoimien komentajalle rangaistusta siitä, ettei hän Lemmenjoen
harjoituksen johtajana toimineen Karjalan lennoston komentajan kurinpitoesimiehenä
huolehtinut esitutkinnan aloittamisesta viipymättä, vaikka oli tullut tietoiseksi
lennoston komentajan harjoituksen aikaisesta käyttäytymisestä. Rangaistusta
vaadittiin palvelusrikoksesta ja vaihtoehtoisesti tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta.
Eskelinen oli tapahtuma-aikana Karjalan lennoston komentajan kurinpitoesimies.
Kurinpitoesimiehen tulee lain mukaan käynnistää viipymättä esitutkinta, jos hän on
tullut tietoiseksi alaisensa tekemästä sotilasrikoksesta tai jos hänellä on syytä epäillä
sotilasrikoksen tapahtuneen. Hovioikeus totesi ratkaisussaan, että Ilmavoimien
komentaja oli kuullut harjoituksen aikaisista tapahtumista ensimmäisen kerran jo
sunnuntaina 24.9.2017. Karjalan lennoston esikuntapäällikkö oli 26.9.2017 lähettänyt
yksityiskohtaisen sähköpostiviestin Karjalan lennoston komentajan käyttäytymisestä
harjoituksessa. Sähköpostissa oli ollut neljän lennoston johtoryhmään kuuluneen
upseerin näkemykset tapahtumista. Tuossa sähköpostissa esitetyn perusteella
huolellisesti toiminut kurinpitoesimies on voinut päätyä katsomaan, että lennoston
komentajan on ainakin syytä epäillä syyllistyneen sotilasrikokseen. Samansisältöistä
tietoa lennoston komentajan käyttäytymisestä oli tullut kurinpitoesimiehen tietoon
myös muualta. Olennaista ei tuossa vaiheessa ole se, minkä sotilasrikoksen
tunnusmerkistön käyttäytyminen täyttää. Mainitun sähköpostin 26.9.2017 jälkeen
asiassa ei ollut tullut esille mitään sellaista uutta, joka olisi antanut aiheen arvioida
tilannetta esitutkinnan käynnistämisen näkökulmasta toisin.
Saamiensa tietojen perusteella Ilmavoimien komentajalle ei ollut jäänyt enää
esitutkimran käynnistämisestä harkintavaltaa ja hänen on ollut viimeistään syyslokakuun vaihteessa 2017 syytä epäillä lennoston komentajan syyllistyneen
sotilasrikokseen Lemmenjoen harjoituksessa. Ilmavoimien komentaja oli vasta
18.12.2017 tehnyt pyynnön esitutkinnan aloittamisesta pääesikunnalle. Hovioikeus

arvioi, että Eskelinen ei olisi tuota tutkintapyyntöä tehnyt, jollei puolustusvoimien
asessori olisi ollut häneen yhteydessä ja kehottanut käynnistämään asiassa
esitutkintaa. Eskelinen ei siten ollut käynnistänyt esitutkintaa viipymättä ja hänen
katsottiin toimineen tahallisesti. Eskelisen katsottiin syyllistyneen palvelusrikokseen,
josta hänet tuomittiin 30 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen eli maksamaan
sakkoa yhteensä 1.770 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 Öörni.
Lisätietoja antavat Mikko Könkkölä p. 02956 40700 ja Timo Ojala p. 02956 40501.

Tuomio (SO 19/78) on tilattavissa hovioikeuden kirjaamosta puh. 02956 40789,
helsinki.ho@oikeus.fi.
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