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Helsingin yliopiston oikeustietecllinen tiedekunta tekee tiettttvttksi, etta

Jaana Helena UoLils

joka on tullut ylioppilaaksi suomenkieiisestl oppilaitoksesta, CIn tiedekunnassa suorittanut oikeus-

tieteellisistii rutkinnoista 18 p$iviinfl lokakuuta 1974 annftun asetuksen (80211974) mukaisen

oikeustieteen kandidaatin tutkinnon

seuraavin suorituksin ja arvosanoin:
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Johdatus yhteiskunta菫 losofiaan

Johdatus yhteiskunnan fakenteeseen

ia yhteiskuntatieteisiin

Johdatus vleiseen oikeustieteeseen

Yksit縣書6ikettdOn iohdantokurssi

RIkosolkeuden iOhdan10kurssi

Prosess,oikeudcn lohdantOkurssi

Julkrisoikeuden johdantokurssi
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erinomaiset tiedotOikcushistorla arvosanoln_ ■■1'9ma■ set t■ eoot
Laaja kurss■  o■ keushistOr■ assa
arvosano■ n erinoma■ set tiedot
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iち    Tutkittava on suoritta■
u:ュidinkiden kurssin seka osoittanut,ctttt httnell盆 On scllainen ruotsin kie―

len taito,joka vastaa valtion virkamichilta vaadittavasta kiclitaidosta annetun lain(149/1922)海 o―

Jana kaksikielisena virka_alteella toimivalta korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virka‐

rnichelta vaadittavaa rnaan toisen kielen taitoa,seka tiedekunian maarayksissa cdellytetty luetun

tekstin ymFnartarnistaito la Suullinen taito  en91annin kielessi.,

Aineopinnot

Tutkittava on suorirtanut kfryt&nn$n harjoitrelun ja kirjanpidon kurusin sekii kuulustelut tutkin-

toasetuksen 7 $:n mukaisissa opetuskokonaisuuksissa saaden eri oppiaineissa seuraavat arvosfinat:

Yleinen siviilioikeus

Esineoikeus

erinomaiset Liedot,

erinomaiset tiedot
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Kansan- ja liiketalousriede

Kauppaoikeus

Perhe- ja jeamisrdoikeus

Ty6oikeus

Maa- ja vesioikeus

Kan.s.ainvlilinen vksiryisoikeus
Ja oikeusverlailu

Rikosoikeus

Prosessioikeus

Kansainv?ilinen oikeus

ValtiosaAnrddikeus

Hallinro-oikeus

Finanssioikeus

erlLnonaiset tiedot,      _ _  _

erinOmaiset tiedot,

erinOmaiset tiedOt,

erinOmaiset tiedOt,

eri¬nOma■ set tiedOt,

Syvenkiv(it opinnot

TutkiM.a on suorittanut yleisen oikeustieteen kuuiustelun arvosanoin erinqmaiset

―

seke tiedekunnan maaraysten mukaiset opinnaytteer asiakokonaisuudessa

er.inomai.set tiedot

lyvat tiedot

vё t tiedOt

vё t tiedOt

JyVё t tiedOt,

er.i.nomaiset tiedot.

ut Ieinen sivriliorkeus )

ja saanut llill0in arvosanan eri.nomaiset
liedot.

Tutkittava on kirj:irtanur rurkielman u15ags1. Vakuutusturva urheiluharras-

ja saanur siila seka siihen liitlyvasta suomen kielellii laaditusra kirjallisesra kypsyysneyrreesta

l0 pistettii.

Ylimridrdbet opinnot



Tutkittava on saanut tiedekunnan vahvistamien arvosteluperusteiden mukaan rutkinnosta
73 t 80 pistetta. Tiedekunte on hHnelIe antanut h6nen tiedoistaan

erityismaininnan "oj.vallisesti" .

Tiedekunnan piiiitOksesta annetaan tilmll todistus oikeustieteen kandidaarri
JaanaHelena Uotilalle
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