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Alkulause

Perus- ja ihmisoikeudet rikosprosessioikeudessa ja rikosoikeudessa -kurssi on ollut 
järjestyksessä 13. jatkokoulutustasoinen opintojakso, joka on toteutettu Helsingin ho-
vioikeuspiirin yliopistopainotteisessa laatuhankkeessa yhteistyössä Helsingin yliopis-
ton oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa. Kurssilla perehdyttiin perus- ja ihmisoi-
keuksien merkitykseen rikosprosessi- ja rikosoikeudessa. Luento-opetus järjestettiin 
syksyllä 2010 ja seminaariopetus keväällä 2011. Opetus suunnattiin hovioikeuspiirin 
laatuhankkeen perusidean mukaisesti alueen lainkäyttöhenkilöstölle. Tällaisia lain-
käyttötehtävissä toimivia osallistui 23 henkeä, heistä 12 suoritti kurssin hyväksytysti 
ja kymmenen kurssilaista on tämän julkaisun kirjoittajia. 

Kurssin luento-opetuksessa oli seuraavia opetuskokonaisuuksia ja luennoitsijoita: 

1) Perus- ja ihmisoikeudet rikosprosessissa I: Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
6 artiklan ja perustuslain 21 §:n soveltamisala, syyttömyysolettama, itsekrimi-
nointisuoja ja kielletyllä tavalla hankitun todistusaineiston hyödyntäminen. 
Luennoitsijana dosentti, sittemmin professori Laura Ervo. 

2) Perus- ja ihmisoikeudet rikosoikeudessa: laillisuusperiaate, muiden krimina-
lisointiperiaatteiden merkitys sekä perus- ja ihmisoikeuksien vaikutus rikosoi-
keuden vastuuoppiin ja rikosoikeudelliseen seuraamusjärjestelmään. Luennoit-
sijana professori Raimo Lahti. 

3) Perus- ja ihmisoikeudet rikosprosessissa II: a) Equality of arms -periaate ja oi-
keudenkäynnin kontradiktorisuusvaatimus. Luennoitsijana ihmisoikeustuomari, 
OTT Päivi Hirvelä. b) Rikosoikeudenkäynnin tehokkuusvaatimus. Luennoitsija-
na tohtorikoulutettava, OTM Teemu Kastula. 

4) Perus- ja ihmisoikeudet erityisesti valtioiden rajat ylittävissä rikosprosesseissa: 
a) Perus- ja ihmisoikeusnäkökohtia Suomen kansainvälisessä yhteistyössä rik-
osasioissa. Luennoitsijana tohtorikoulutettava, sittemmin PhD Annika Suomi-
nen.1  b) Ne bis in idem -periaate. Luennoitsijana tohtorikoulutettava, JuK Dan 
Helenius.2 Näistä aiheista käyttivät valmistellut puheenvuorot valtiosyyttäjä, 
OTT Mika Illman ja asianajaja Jussi Sarvikivi.

5) Poliisi-, esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön uudistus ja sen vaikutukset 
perus- ja ihmis- oikeuksiin rikosprosessissa: a) Uudistuksen tausta ja tavoite. 
Luennoitsijana lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva. b) Uudistuksen merkittä-
vimmät vaikutukset rikosoikeudenkäynnin eri toimijoiden toimintavaltuuksiin. 
Luennoitsijoina valtionsyyttäjä Mika Illman ja asianajaja Markku Fredman. 

1  Ks. luentoon pohjautuvaa Annika Suomisen samannimistä artikkelia, DL 2011 s. 37–51.
2  Ks. aiheesta Dan Heleniuksen artikkelia Ne bis in idem -kiellon rakenne ja ongelmakohdat viimeaikai-

sen oikeuskäytännön valossa. DL 2010 s. 764–777.
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Kurssin seminaariopetus ja osallistujien kirjallisten töiden ohjaus jakaantui sen vas-
tuuopettajien, professori Laura Ervon ja professori Raimo Lahden kesken siten, että 
edellinen ohjasi ja tarkasti rikosprosessioikeudellisesti ja jälkimmäinen rikosoikeu-
dellisesti painottuvat työt. Siten myös niiden pohjalta laadituista kirjoituksista on 
Laura Ervo arvioinut tähän julkaisuun ottamista varten Markku Fredmanin, Kaira 
Gardemeisterin, Tero Kujalan, Heli Melanderin ja Petra Spring-Reimanin tekstit sekä 
Raimo Lahti Tiina-Liisa Aution ja Anna Karjalan yhteistekstin ja Tea Kangasniemen, 
Jenni Korvenmaan ja Riikka Raskin tekstit. 

Tämän julkaisun kolmas toimittaja – kurssin vastuuopettajien Laura Ervon ja Rai-
mo Lahden lisäksi – on ollut hovioikeudenviskaali, OTT Jukka Siro. Hän on käynyt 
julkaisuun otetut tekstit huolellisesti läpi, tarkistanut ja yhtenäistänyt niiden kielen-
käyttöä ja muuta ulkoasua sekä huolehtinut painatuksen ja julkaisun valmistumisen 
vaatimista käytännön toimista.

Yhteistyö opintojakson suunnitteluun ja toteuttamiseen eri tavoin myötävaikutta-
neiden kesken on sujunut erinomaisesti. Allekirjoittaneet kiittävät varsinkin kurssin 
suunnitteluryhmää ja laatuhankkeen koulutustoimintaa koordinoivaa ohjausryhmää 
hyvästä yhteistyöstä. Suunnitteluryhmän sihteerin, käräjätuomari Riikka Raskin työ-
panos ansaitsee aivan erityisen kiitoksen. Yliopiston ja hovioikeuden lainkäyttöhenki-
löstön yhteinen laatuhanke on tämänkin kurssin perusteella osoittautunut oivalliseksi 
välineeksi lisätä teorian ja käytännön vuorovaikutusta sekä laajentaa yliopiston palve-
lutehtävää tuomioistuinlaitoksen lainkäyttötoiminnan kehittämiseen.  

Örebrossa ja Helsingissä, joulukuussa 2011 

Laura Ervo   Raimo Lahti   Jukka Siro    
                 


