
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta tekee tiettlvBksi, ette

き 3な ぃ o ‖ elena Uotila

joka on tullut ylioppilaaksi suomenkieiisest[ oppilaitoksesta, on tiedekunnassa suorittanut oikeus-

tieteellisist€i tutkinnoista l8 ptiivtnii lokakuuta l9'14 annetun asetuksen (80211974) mukaisen

oikeustieteen kandidaatin tutkinnon

se*raavin suorituksin ja arvosanoin:

_″)    y/Fぉ
。pF″″0′

J ohdatus yhteiskuntafilosofiaan

Johdatus yhteiskunnan rakenteeseen

ja yhteiskuntatieteisiin

Johdatus yleiseen oikeustieteeseen

sek餞                                _ .・

Oikeushistoria arvosanoin erinomaiset tiedot
Laaja kurss■  o■ keushistor■ assa
arvosanoin erinOmaiset tiedot
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iゝ     Tutkitt‐
ava o■ suorittanut aidinkielen kurssin seka osOittanut,ctta hanell盆 on seilainen ruotsin kie―

len taito,1● ka vastaa valtion virkanlichilta vaadittavasta kiclitaidosta annetlln iain(149/1922)■ o―

Jalla kaksikieliselltt virka・ alucella toirnivalta korkeakoulututkinnon suorittaneelta v=ition virka‐

露lithektt vaadittavaa Fnaan1lolsen kielcn taitoa,seka tiedekunnan mattrayksisttl edellytettr lietun

tekstin ymmiirt6mistaita ja suullinen 1s119 * englannin kielessii.
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Tutkittava on suorittanut kaytannё n ha可 oittelun,a kirianpldon kurssin sektt kuulustelut tutkin‐

loasetuksenツ §in mukaisissa opetuskokonaisuuksissa saaden eri oppiaineissa scuraavalt arvosanati

Yleinen siviilioikeus

Esineoikeus

erinomaiset tiedot,

Yksityisoikeuden johdantokurssi

Rikosoikeuden johdantokurssi

Prosessioikeuden j ohdantokurssi

Julkisoikeuden johdantokurssi

erinomaiset tiedot,
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Kansan‐ ja liiketa10ustiede

Kauppaolkeus

Pcrhe‐ ia l島餞1霊istooikeus

Tン6oikeus

Maa_ja veJoikeus
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_p.FInomaiset tiedOt,

hyvttt tiedot,

lhyvttt tiedOt,

Rikosoikeus

Prosessioiksus

Kansainrdlinen oikeus

ValtiosSiinr0dikeus

Hallinro-oikeus

Finanssioikeus rinomaiset t i edot
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Tutkittava On suOrittanut yleise薄 olketlstieteen kttulustelun arvosanoitt erinOmaisct

tiedot         seka tiedlkunnan maaraysten Fnukaise1 0pinnayttcct asiakOkOnaisuudessa

Vksitvisen henki16n vaktJutusturv。  (yleinen siviili01keus)

ia Saanut talloil■ arvOsanan erinomai.set
tiedot.

Tutkittava on kirj:ittanur rurkielman aiheesta uakuurus t urva urhei luharras*

eFinomattset tiedot

byvat tiedOt

erinomaiset tiedot

…

iedOt

「
inoma■ set tiedOt

…

iSet tiedot

ja saanut siita seka siihen liittl"viistii suornen kielellii laaditusra kirjallisrsra
.8 t Io pistertii.

kypsyysniiytreestii

Ylimtidrdiset opinnor
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Tutkittava on saanut tiedekunnan vahvistamien arvosteluperusteiden mukaan tutkinnosta
71 ,r S0pistetta. Tiedekunta on hiinelle antanuL hsnen tiedoistaan

erityismain j.nnan. "oivatlisesli,' .

Tiedeku nnan piiii ttiksesra annetaan r&rne todistus olkeustleteen kandidaatti

l a l l eJaanaHelenaUati

H●Isingissa   8   paivan盗    10ka    kuuta 19

Dekaani Mikael Hid`n

綺ik801 Hid6n

(SINETTI)
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Ritva RllkonenTiedekuntasihteeri

Ritva Rilkonen



STATENS
SPRAKEXAMENSNAMND
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Hdrmed intYgas. 3tt j rrr - qtrrd --
.Tr;en:IIotile

vid denna dag avlagd examen ddagalagt 
- 

I "- I
fOrmdga att i tal och skrift anvAnda svenska spr6ket.

Helsingfors     __den _9 September___ 19_11_

Adiungerad medlenl av examensnamnden

Lars Granlund
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