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Dekaanin tervehdys
Oikeustieteellinen koulutusala on säilyttänyt vankan suosionsa vuosikymmenestä
toiseen. Oikeustieteen opinnot avaavat tien mitä erilaisimpiin ammattitehtäviin.
Juristit tekevät sopimuksia, ratkovat kiistoja, soveltavat oikeutta tuomioistuimissa,
osallistuvat hallintoon ja lainsäädäntötyöhön. Juristeja tarvitaan erilaisissa tärkeissä tehtävissä niin valtion ja kuntien palveluksessa kuin yksityisellä puolella
esimerkiksi asianajajina, liike-elämän palveluksessa ja järjestöissä. Yhä useampi
lakimies toimii tavalla tai toisella kansainvälisessä toimintaympäristössä. Juristin
valmiudet avaavat toisinaan teitä myös oman ammattialan ulkopuolelle. Monissa
tehtävissä tarvitaan hyvää ja tarkkaa ilmaisua, vuorovaikutustaitoja ja myös todellista käytännön kielitaitoa.
Juristeilla on paljon vaikutusvaltaa, monen mielestä liikaakin. Valtaa ei voi olla
ilman vastuuta. Juristien ammattitaidon ja ammattietiikan tulee olla korkealla tasolla. Juristien pitää ymmärtää oikeuden kysymyksiä laajasti, eivätkä he voi eristäytyä muusta yhteiskunnasta. Juristit palvelevat oikeudenmukaisuuden toteutumista, mikä ei ole vähäinen tehtävä.
Oikeustieteellinen tiedekunta pyrkii kouluttamaan vastuuntuntoisia ja osaavia oikeuden ammattilaisia vaativiin kotimaisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Juristien
tulee Suomessa osata myös ruotsia. Tämä otetaan koulutuksessa huomioon.
Kaksikielistä koulutusta toteutetaan lisäksi Vaasassa toimivassa yksikössä.
Kimmo Nuotio
rikosoikeuden professori
dekaani
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1. Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2011
Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan (jäljempänä: tiedekunta) otetaan lukuvuonna 2011-2012 päävalinnan (valintakoevalinnan) kautta oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittamista varten 240 uutta opiskelijaa. Aloituspaikoista 216 varataan koulutukseen, jossa oikeusnotaarin tutkinto
suoritetaan Helsingissä, ja 24 koulutukseen, jossa oikeusnotaarin tutkinto suoritetaan Vaasassa. Opiskelijat valitaan erikseen Helsinkiin ja Vaasaan. Kaikilla tiedekuntaan päävalinnassa valituksi tulleilla opiskelijoilla on oikeus suorittaa oikeustieteen maisterin tutkinto Helsingissä. Vaasassa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneilla on oikeus suorittaa oikeustieteen maisterin tutkinto myös Vaasassa, jos
he oikeusnotaariopintojen loppuvaiheessa valitsevat oikeustieteen maisterin tutkinnon suorituspaikaksi Vaasan. Helsingissä oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneilla on oikeus suorittaa oikeustieteen maisterin tutkinto myös Vaasassa, jos he
oikeusnotaariopintojen loppuvaiheessa hakevat tiedekunnalta oikeutta suorittaa
oikeustieteen maisterin tutkinto Vaasassa ja täyttävät tiedekunnan määrittelemät
edellytykset siirtyä Vaasaan.
Helsingissä järjestettävään koulutukseen valitaan suomen kieltä taitavia hakijoita
198, joista 91-107 yhteispistekiintiöstä ja 91-107 koepistekiintiöstä. Ruotsin kieltä
taitavia valitaan 18 hakijaa, joista 6-12 yhteispistekiintiöstä ja 6-12 koepistekiintiöstä.
Vaasassa järjestettävään koulutukseen otetaan sekä suomen kieltä taitavia että
ruotsin kieltä taitavia kumpiakin 12 hakijaa, joista kummassakin ryhmässä 4-8
yhteispistekiintiöstä ja 4-8 koepistekiintiöstä.
Opiskelijavalinnassa on erilliset valintakokeet suomen kieltä taitaville ja ruotsin
kieltä taitaville hakijoille.
Yhteispistekiintiö käsittää suomalaisen ylioppilastutkinnon tai siihen ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain (672/2005) mukaan rinnastettavan tutkinnon
suorittaneet. Yhteispistekiintiöstä opiskelijat hyväksytään lähtöpisteiden ja valintakoepisteiden yhteenlasketun kokonaispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.
Koepistekiintiö käsittää ne yhteispistekiintiöön kuuluvat hakijat, jotka eivät ole tulleet hyväksytyiksi tästä kiintiöstä, sekä yhteispistekiintiöön kuulumattomat hakijat.
Koepistekiintiöstä opiskelijat hyväksytään valintakoepisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.
Tiedekuntaan otetaan lisäksi lukuvuonna 2011-2012 avoimessa yliopistossa suoritettujen oikeustieteen opintojen perusteella suoravalinnassa enintään 5 uutta
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opiskelijaa opiskelemaan oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa (ns.
avoimen väylä). Tämän hakijaryhmän suoravalintaa on selostettu tarkemmin hakuoppaan osiossa 2. Valintakoe ja muut valintamenettelyt. Tämä hakijaryhmä ei
käytä samaa sähköistä hakulomaketta kuin päävalintaan osallistuvat, mutta valinnassa noudatetaan soveltuvin osin päävalintaa koskevia määräyksiä oikaisumenettelystä, opiskelupaikan vastaanottamisesta ja opintojen aloittamisesta.
Tiedekuntaan otetaan lisäksi lukuvuonna 2011-2012 erillisvalinnassa suoraan
oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan hakijoita seuraavista hakijaryhmistä:
· enintään 10 uutta opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet oikeusnotaarin tutkinnon Åbo Akademissa
· enintään 10 uutta opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet oikeusnotaarin tutkinnon Turun tai Lapin yliopistossa
· enintään 10 uutta opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet ETA-kelpoisuuskokeen oikeusnotaaritasolle.
Tiedekuntaan otetaan lisäksi lukuvuonna 2011-2012 erillisvalinnassa opiskelijoita
kansainväliseen maisteriohjelmaan Master’s Degree Programme in International
Business Law and Public International Law.
Näiden hakijaryhmien erillisvalintaa on selostettu tarkemmin hakuoppaan osiossa
2. Valintakoe ja muut valintamenettelyt. Nämä hakijaryhmät eivät käytä samaa
sähköistä hakulomaketta kuin päävalintaan osallistuvat, mutta valinnassa noudatetaan soveltuvin osin päävalintaa koskevia määräyksiä oikaisumenettelystä,
opiskelupaikan vastaanottamisesta ja opintojen aloittamisesta.
Tiedekuntaan päävalinnassa opiskelemaan hakevan on hakemuksessaan ilmoitettava
1) hakeeko hän opiskelemaan tiedekunnan järjestämään koulutukseen, jossa
oikeusnotaarin tutkinto suoritetaan Helsingissä, vai tiedekunnan järjestämään
koulutukseen, jossa oikeusnotaarin tutkinto suoritetaan Vaasassa, ja
2) hakeeko hän tiedekuntaan suomen kieltä vai ruotsin kieltä taitavana opiskelijana.
Hakijan ilmoittama valinta on sitova.
Suomen kieltä taitavana pidetään hakijaa, joka voi todentaa suomen kielen taitonsa jollakin seuraavalla, Helsingin yliopiston rehtorin päätöksessä 2010:063
määritellyllä tavalla:
· Perusopetus suomeksi (peruskoulu tai toisen asteen tutkinto tai molemmat)
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Suomalaisessa ylioppilastutkinnossa suomi äidinkielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. approbatur) TAI suomi toisena kielenä 1 vähintään arvosanalla cum laude approbatur
Reifeprüfung/Abiturprüfung-tutkinnossa suomi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (väh. 4) TAI suomi suullisesti vähintään arvosanalla 8
IB-tutkinnossa suomi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2) TAI
suomi A2-kielenä vähintään arvosanalla 5
EB-tutkinnossa suomi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 4) TAI
suomi LII-kielenä vähintään arvosanalla 7
Korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista
ja kirjallista taitoa vähintään arvosanalla hyvä
Korkeakoulussa suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot
vähintään arvosanalla cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta
Korkeakoulututkinto suomeksi
Korkeakoulututkinto pääaineena suomen kieli (tai vastaava)
Korkeakoulussa kypsyysnäyte suomeksi
Yleinen kielitutkinto suomen kielessä, keskiarvona taitotaso 5
Valtionhallinnon kielitutkinto suomen kielessä, hyvä taito
Helsingin yliopiston kielipalvelujen koe suomen kielessä, keskiarvona taitotaso 5

Suomen kieltä taitavana hakevan on vastattava valintakokeessa suomenkielisiin
kysymyksiin ja kirjoitettava vastauksensa suomen kielellä.
Ruotsin kieltä taitavana pidetään hakijaa, joka voi todentaa ruotsin kielen taitonsa
jollakin seuraavalla, Helsingin yliopiston rehtorin päätöksessä 2010:063 määritellyllä tavalla:
· Perusopetus ruotsiksi (peruskoulu tai toisen asteen tutkinto tai molemmat)
· Suomalaisessa ylioppilastutkinnossa ruotsi äidinkielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. approbatur) TAI ruotsi toisena kielenä 2 vähintään arvosanalla cum laude approbatur.
· Reifeprüfung/Abiturprüfung-tutkinnossa ruotsi kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla (väh. 4) TAI ruotsi suullisesti vähintään arvosanalla 8
· IB-tutkinnossa ruotsi A1-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 2) TAI
ruotsi A2-kielenä vähintään arvosanalla 5
· EB-tutkinnossa ruotsi LI-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (väh. 4) TAI
ruotsi LII-kielenä vähintään arvosanalla 7

1

Tämä koe on tarkoitettu vain niille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame, ja se
korvaa ylioppilastutkinnossa äidinkielen kokeen.
2
Tämä koe on tarkoitettu vain niille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame, ja se
korvaa ylioppilastutkinnossa äidinkielen kokeen.
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Korkeakoulussa ruotsin kielestä tutkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat ruotsin kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja
kirjallista taitoa vähintään arvosanalla hyvä
Korkeakoulussa ruotsin kielestä vähintään 35 ov:n tai 70 op:n opinnot vähintään arvosanalla cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.
Korkeakoulututkinto ruotsiksi
Korkeakoulututkinto pääaineena ruotsin kieli (tai vastaava)
Korkeakoulussa kypsyysnäyte ruotsiksi
Yleinen kielitutkinto ruotsin kielessä, keskiarvona taitotaso 5
Valtionhallinnon kielitutkinto ruotsin kielessä, hyvä taito
Helsingin yliopiston kielipalvelujen koe ruotsin kielessä, keskiarvona taitotaso 5
Hyväksytysti suoritettu TISUS-koe (Test in Swedish for University Studies)

Ruotsin kieltä taitavana hakevan on vastattava valintakokeessa ruotsinkielisiin
kysymyksiin ja kirjoitettava vastauksensa ruotsin kielellä.

2. Valintakoe ja muut valintamenettelyt
Jokaisen tiedekuntaan hakevan on osallistuttava tiedekunnan järjestämään valintakokeeseen, jollei jäljempänä toisin määrätä. Velvollisuus osallistua valintakokeeseen koskee myös korkeakoulututkinnon suorittaneita. Valintaa valintakokeen
kautta sanotaan päävalinnaksi. Valintakokeeseen osallistumisen edellytyksenä
on korkeakoulukelpoisuus tai erivapauden saaminen tai luvan saaminen tiedekunnalta.
Tässä hakuoppaan osiossa selostetaan lyhyesti muita valintamenettelyjä kuin
päävalintaa. Tarkempia tietoja näistä valintamenettelyistä on tiedekunnan verkkosivuilla.
2.1. Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa varanotaarin
tutkinnon tai oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneet
Tiedekunnassa varanotaarin tutkinnon suorittaneella, tai sillä, jonka tiedekunta
on hyväksynyt tätä tutkintoa opiskelemaan, on oikeus ilman valintakoetta ryhtyä
opiskelemaan oikeusnotaarin tutkintoa. Oikeusnotaarin tutkinnon tiedekunnassa
suorittaneella on oikeus ilman valintakoetta ryhtyä suorittamaan oikeustieteen
maisterin tutkintoa.
2.2. Erillisvalinnat suoraan oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan
Turun yliopistossa, Lapin yliopistossa tai Åbo Akademissa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneella on oikeus hakea opiskeluoikeutta tiedekuntaan suoraan
oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan näitä hakijaryhmiä koskevan
6

erillisvalinnan kautta. Hakuaika lukuvuonna 2011-2012 alkaa 1.3.2011 ja päättyy
2.5.2011.
ETA-kelpoisuuskokeen oikeusnotaaritasolle suorittaneella on oikeus hakea opiskeluoikeutta tiedekuntaan suoraan oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan
tätä hakijaryhmää koskevan erillisvalinnan kautta. Hakuaika lukuvuonna 20112012 alkaa 1.3.2011 ja päättyy 2.5.2011.
Lisätietoa erillisvalinnoista ja tarkemmat valintaperusteet sekä ohjeet valintamenettelystä löydät tiedekunnan opiskelijavalinnan verkkosivuilta (http://www.hel
sinki.fi/oikeustiede/opiskelijaksi/haku_suoraan_maisterin_tutkintoon.htm).
Erillisvalinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 14.6.2011.
2.3. Erillisvalinta kansainväliseen maisteriohjelmaan Master’s Degree Programme in International Business Law and Public International Law
Tiedekunnassa aloitetaan syyslukukaudella 2011 englanninkielinen kansainvälinen maisteriohjelma Master’s Degree Programme in International Business
Law and Public International Law. Ohjelmaan voivat hakea suomalaisen oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneet, vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet tai
oikeustieteen alan maisteriopintojen perustaksi soveltuvan muun tutkinnon
suorittaneet. Suomalaisen oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneet tai ETA-kokeen
oikeusnotaaritasolle suorittaneet valmistuvat ohjelmasta oikeustieteen maisteriksi. Muut opiskelijat suorittavat tutkinnon Master’s Degree in International and
Comparative Law (kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisteri). Hakuaika päättyy 31.1.2011. Lisätietoja ja ohjeet valintamenettelystä löytyvät tiedekunnan verkkosivuilta (http://www.helsinki.fi/llm/).
2.4. Suoravalinta avoimessa yliopistossa suoritettujen oikeustieteen opintojen perusteella (ns. avoimen väylä)
Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan valitaan lukuvuonna 20112012 oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan enintään 5
uutta opiskelijaa avoimessa yliopistossa suoritettujen Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan vaatimusten mukaisissa oikeustieteen opinnoissa osoittamansa opintomenestyksen perusteella. Hakuaika alkaa 1.3.2011 ja päättyy
2.5.2011. Lisätietoa suoravalinnasta ja tarkemmat valintaperusteet sekä ohjeet
valintamenettelystä löydät tiedekunnan opiskelijavalinnan verkkosivuilta
(http://www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelijaksi/avoin_vayla.htm).
Avoimen väylän valinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 14.6.2011.
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2.5. Siirtyminen Turun tai Lapin yliopistosta kesken tutkinnon suorittamisen
Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tai Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa opintonsa oikeustieteen kandidaatin tai oikeusnotaarin tai
oikeustieteen maisterin koulutusohjelmassa aloittaneen, jonka siirtymisen Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on hyväksynyt, ei tarvitse osallistua
valintakokeeseen. Siirtyminen on poikkeus, joka edellyttää painavia terveydellisiä, sosiaalisia tai muita opintojen suorittamiseen liittyviä perusteita. Siirron
myöntämisen kriteereiksi edellytetään, että olosuhteet ovat opintojen aloittamisen
jälkeen opiskelijasta riippumattomista syistä muuttuneet siten, että ne oleellisesti
heikentävät ao. henkilön mahdollisuuksia huolehtia opintojen normaalista etenemisestä.

3. Päävalinta (valintakoevalinta)
3.1. Oikeus osallistua valintakokeeseen
Valintakokeeseen saavat osallistua hakijat, joilla on todettu olevan yliopistolain
37 §:ssä määritelty korkeakoulukelpoisuus. Valintakokeeseen saavat tämän mukaisesti osallistua hakijat, jotka ovat suorittaneet jonkin seuraavista:
1) suomalaisen ylioppilastutkinnon
2) International Baccalaureate (IB)-tutkinnon tai Reifeprüfung-tutkinnon tai
Eurooppakoulujen Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB-tutkinto)
3) vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot
4) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon.
5) ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintohin.
Tarkempia tietoja korkeakoulukelpoisuuden tuottavista tutkinnoista saa Helsingin
yliopiston hakijapalveluista, Hakijapalvelut PL 3, 00014 Helsingin yliopisto (Käyntiosoite: Fabianinkatu 33, 2. krs), puh. 09-191 24140, sähköposti: hakijapalvelut@helsinki.fi. Aukioloajat: ks. http://www.helsinki.fi/opiskelijaksi/yhteystiedot_
ja_aukioloajat.html.
Yliopistolain mukaan opintoihin voidaan ottaa erivapausperusteisesti opiskelijaksi
myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot
ja valmiudet. Tämän mukaisesti valintakokeeseen saavat osallistua myös hakijat,
8

jotka ovat hakeneet ja saaneet tiedekunnalta erivapauden tai luvan osallistua valintakokeeseen.
Harkittaessa edellä tarkoitetun erivapauden myöntämistä henkilölle, jolla ei ole
yliopistolain määrittämää korkeakoulukelpoisuutta, tiedekunta ottaa huomioon
hakijan suorittamat tutkinnot, muun aikaisemman koulutuksen ja kieliopinnot. Erivapautta koskevien hakemusten tulee olla perillä tiedekunnassa viimeistään
1.2.2011. Postiosoite: Oikeustieteellinen tiedekunta, Opintoasiainpäällikkö, PL 4,
00014 HELSINGIN YLIOPISTO. Erivapaushakemus on vapaamuotoinen, mutta
siitä on käytävä ilmi seuraavat seikat: hakijan henkilö- ja yhteystiedot, hakijan aikaisempi koulutus (myös tutkintoon johtamaton ja kesken jäänyt), kielitaito ja kieliopinnot sekä syyt, joiden nojalla erivapautta haetaan. Hakemukseen on liitettävä
tutkintotodistukset, opintosuoritusotteet tai vastaavat asiakirjat aiemman koulutuksen ja kieliopintojen osalta.
Hakijan, joka on saanut ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa
antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin, tulee hakea tiedekunnalta
lupaa osallistua valintakokeeseen. Edellytyksenä luvan myöntämiselle on, että
hakijalla todetaan olevan yliopistolain määrittämä korkeakoulukelpoisuus ja Helsingin yliopiston rehtorin päätöksen 2010:063 mukainen riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Valintakokeeseen osallistumista koskevien hakemusten tulee olla
perillä tiedekunnassa viimeistään 1.2.2011. Postiosoite: Oikeustieteellinen tiedekunta, Opintoasiainpäällikkö, PL 4, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO. Hakemus
on vapaamuotoinen, mutta siihen on liitettävä todistus korkeakoulukelpoisuuden
antavasta tutkinnosta sekä todistus kielitaidosta (hyväksyttävät tavat osoittaa kielitaito ks. hakuoppaan osio 1. Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2011).
Erivapauden tai em. luvan hakijat ilmoittautuvat valintakokeeseen samalla tavalla
kuin muutkin hakijat, mutta toimittavat lisäksi hakijapalveluihin kopion erivapauspäätöksestä tai luvasta saada osallistua valintakokeeseen.
Tiedekunta käsittelee erivapaus- ja em. lupahakemuksia sitä mukaa kuin niitä
tulee tiedekuntaan päätettäväksi. Hakijalle lähetetään kirjallinen tieto päätöksestä. Tarkempia tietoja erivapaudesta ja luvasta osallistua valintakokeeseen saa
oikeustieteellisen tiedekunnan opintoasiainpäälliköltä, sähköposti oik-opintoasiainpaallikko@helsinki.fi, puh. (09) 191 22460, vastaanotto ti ja to klo 8.30 –
9.30 huoneessa P354, Yliopistonkatu 3.
Jos hakijalle on myönnetty jo kerran erivapaus tai lupa osallistua valintakokeeseen, hänen ei tarvitse hakea erivapautta tai lupaa uudestaan, vaan hakijan tulee
liittää kopio saamastaan erivapaus- tai lupapäätöksestä hakemukseen ilmoittautuessaan valintakokeeseen.

9

3.2. Vaasassa aloittavien opintoja koskevat erityismääräykset
Kun opiskelija hyväksytään aloittamaan opintonsa Vaasassa, häneen sovelletaan
sen lisäksi, mitä opinnoista tiedekunnassa yleensä on määrätty, myös Vaasan
koulutuksesta erikseen vahvistettuja määräyksiä.
Vaasassa järjestetään opetusta sekä suomeksi että ruotsiksi, kummallakin kielellä suurin piirtein yhtä paljon. Opetuksen kaksikielisyys toteutetaan siten, että
yleensä ei järjestetä rinnakkaista opetusta eri kieliryhmille. Jokaisen oletetaan
pystyvän seuraamaan opetusta kummallakin kielellä. Vaasan yksikössä on pilottikokeiluna syksystä 2010 alkaen mahdollista suorittaa oikeusnotaarin tutkinto
kaksikielisenä siten, että opiskelija voi suorittaa opintoja vähintään 60 opintopistettä toisella kotimaisella kielellä.
Tiedekunta järjestää viisivuotisena kokeiluna oikeustieteen maisterin tutkintoon
johtavaa koulutusta tiedekunnan Vaasan yksikössä syksystä 2010 alkaen. Vaasaan valittu opiskelija suorittaa oikeusnotaarin tutkinnon aina Vaasassa, mutta
kokeilun aikana hän voi suorittaa halutessaan Vaasassa myös oikeustieteen
maisterin tutkinnon. Tarkempia tietoja on saatavilla Vaasan koulutusta koskevilta
verkkosivuilta http://www.helsinki.fi/oik-vaasa/.
3.3. Hakeminen
Helsingin yliopistoon haetaan yliopistojen yhteisen sähköisen hakujärjestelmän
kautta osoitteessa http://www.yliopistohaku.fi. Järjestelmässä voi mm. etsiä tietoa suomalaisten yliopistojen koulutustarjonnasta sekä täyttää ja lähettää hakemuksen. Kaikkien yliopistojen hakukohteisiin haetaan samalla hakulomakkeella.
Järjestelmässä tulee valita hakeeko suorittamaan oikeusnotaarin tutkintoa Helsinkiin vai Vaasaan. Järjestelmässä on erikseen hakuvaihtoehdot suomeksi ja
ruotsiksi riippuen siitä kumpaa kieltä taitavana hakee.
Sähköinen hakeminen ei vaadi rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä sähköisen
hakujärjestelmän hakijapalveluun hakija voi kuitenkin käyttää hyväkseen myös
järjestelmän muita palveluita. Järjestelmän hakijapalveluissa pystyy esimerkiksi
muokkaamaan hakemustaan, tarkistamaan valintojen tuloksia ja ottamaan opiskelupaikan vastaan.
Osoitteessa http://www.yliopistohaku.fi/ohjeet löytyvät ohjeet siitä, miten nettihakua ja hakijapalveluita käytetään. Opetushallituksen valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu palvelee hakijoita hakuaikoina arkisin (9-15) yleisissä nettihakuun liittyvissä kysymyksissä. Yhteishaun aikana (7.3.-12.4.2011) valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu auttaa lisäksi myös yhteishakuun liittyvissä kysymyksissä sekä toimittaa pyydettäessä paperisen hakulomakkeen yhteishaussa hakeville. Yhteystiedot: Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki, puh.
020690696 (suomi), 020690698 (ruotsi), sähköposti yliopistohaku@oph.fi. Yhteishakuun liittyvissä muissa kysymyksissä palvelu toimii sähköpostitse ja puhelimitse, mutta paperisen hakulomakkeen voi tilata vain puhelimitse.
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Hakulomake kannattaa täyttää hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, koska
lomakkeen täyttämiseen voi mennä paljonkin aikaa, jos samalla tutustuu hakukohteisiin. Järjestelmä ohjaa lomakkeen täyttämisessä ja antaa tietoa hakemisesta. Kun hakemus on täytetty ja lähetetty, järjestelmä kertoo, tarvitseeko hakijan lähettää myös liitteitä. Hakija saa myös kuittauksen hakemuksen tallentumisesta järjestelmään.
Järjestelmä on avoinna ympäri vuoden ja vuorokauden lukuun ottamatta arkipäivinä huoltotöistä aiheutuvaa käyttökatkoa klo 08.00 – 10.00. Hakeminen on kuitenkin mahdollista vain hakuaikana.
Jos hakemusta ei pysty täyttämään sähköisesti, voi tilata paperisen hakemuslomakkeen Opetushallituksen yhteyspisteestä (yhteystiedot: puh. 020690696
(suomi), 020690698 (ruotsi)).
Hakemukset on toimitettava määräpäivään
12.4.2011 klo 16.15 mennessä osoitteeseen Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki. Kirje kannattaa postittaa kirjattuna.
Hakuaika alkaa 7.3.2011 ja päättyy 12.4.2011 klo 16.15, jolloin myös postitse saapuvien hakemusten on oltava perillä. Viimeisen hakupäivän postileiman päiväys ei riitä. Määräajan jälkeen saapuvia hakemuksia ei oteta huomioon.
3.3.1. Hakemuksen liitteet
Useimpien hakijoiden ei tarvitse toimittaa mitään liitteitä. Liitteitä pitää
toimittaa mikäli:
· hakija on suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990:
kopio ylioppilastutkintotodistuksesta sekä tutkinnon arvosanojen mahdollisista korotuksista toimitettava hakijapalveluihin.
· hakija on suorittanut International Baccalaureate –tutkinnon, Reifeprüfung-tutkinnon tai European Baccalaureate –tutkinnon: kopio tutkintotodistuksesta toimitettava hakijapalveluihin.
· hakija osoittaa korkeakoulukelpoisuutensa vähintään kolmivuotisella
ammatillisella perustutkinnolla tai sitä vastaavilla aikaisemmilla opinnoilla;
tai henkilö osoittaa korkeakoulukelpoisuutensa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetulla ammatillisella
perustutkinnolla, ammattitutkinnolla, erikoisammattitutkinnolla tai niitä vastaavalla aikaisemmalla tutkinnolla: kopio tutkintotodistuksesta toimitettava
hakijapalveluihin.
· hakija on saanut tiedekunnalta (tai ennen vuotta 1992 yliopiston
kanslerilta) erivapauden korkeakoulukelpoisuudesta: kopio erivapauspäätöksestä toimitettava hakijapalveluihin.
· hakija on saanut ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa
antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin ja saanut tiedekunnalta luvan osallistua valintakokeeseen: kopio lupapäätöksestä
toimitettava hakijapalveluihin.
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· hakija joka osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitonsa jollakin muulla
tavalla kuin koulusivistyksen saamisella kyseisellä kielellä: kopio kielitaidon osoittavasta todistuksesta toimitettava hakijapalveluihin (hyväksytyt
tavat osoittaa kielitaito: ks. hakuoppaan osio 1. Uusien opiskelijoiden
määrä ja kiintiöt 2011).
Liitteet toimitetaan Helsingin yliopiston hakijapalveluihin 19.4.2011 klo
16.15 mennessä osoitteeseen Hakijapalvelut PL 3, 00014 Helsingin yliopisto
(käyntiosoite: Fabianinkatu 33, 2. krs). Liitteeseen merkitään, mihin hakukohteisiin on hakemassa.
Keväällä 2011 korkeakoulukelpoisuuden tuottavan tutkinnon suorittaneet
toimittavat kuitenkin kopion lopullisesta tutkintotodistuksesta edellä kerrotun
sijasta poikkeuksellisesti 7.7.2011 klo 16.15 mennessä suoraan tiedekunnan
valintakoekansliaan osoitteeseen Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Valintakoekanslia, PL 4 (Yliopistonkatu 3), 00014 Helsingin yliopisto.
Tällaisia hakijoita pyydetään etukäteen olemaan yhteydessä valintakoekansliaan
ja ilmoittamaan, että he toimittavat todistuskopion tähän myöhempään määräaikaan mennessä. Tiedekunnan valintakoekanslia avataan 16.5.2011 ja sen
käyntiosoite on Yliopistonkatu 3, 6. krs, sali 669, puh. (09) 191 23138, sähköposti oik-valintainfo@helsinki.fi.
Mikäli hakijan osalta liitteissä ilmenee epäselvyyksiä, hakijaan otetaan yhteyttä
siihen sähköpostiosoitteeseen, minkä hän on hakemuksessaan ilmoittanut tai
sen puuttuessa hakemuksessa ilmoitettuun postiosoitteeseen. Pyydettyjen lisäselvitysten toimittamisen aikaraja ilmoitetaan yhteydenotossa.
Hakujärjestelmä ohjaa ilmoittautujaa ja ilmoittaa esimerkiksi mitä liitteitä hakijan
tulee mahdollisesti toimittaa.
Jos hakijalla on useampi korkeakoulukelpoisuuden tuottava tutkinto, riittää korkeakoulukelpoisuuden toteamiseen, että hakija toimittaa kopion yhden tutkinnon
todistuksesta. Ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavan tutkinnon ja muun tutkinnon suorittaneen on syytä osoittaa korkeakoulukelpoisuutensa ylioppilastutkinnolla tai siihen rinnastettavalla tutkinnolla, koska siitä on mahdollista saada
lähtöpisteitä.
3.3.2. Hakemustietojen muutokset
Mahdollisia muutoksia hakulomakkeessa annettuihin hakukohdetietoihin voi tehdä vain hakuaikana (7.3.-12.4.2011) sähköisen hakijapalvelun kautta
http://www.yliopistohaku.fi. Jos hakija tekee muutoksia lomakkeeseen, hänen kannattaa varmistaa, että viimeksi annetut tiedot jäävät voimaan.
Yhteystietoja voi muuttaa läpi koko vuoden sähköisessä hakijapalvelussa
http://www.yliopistohaku.fi. Tehdyistä yhteystietojen muutoksista lähtee
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ilmoitus niihin yliopistoihin, joihin on hakenut. Yhteystietojen muutoksesta
voi ilmoittaa myös Helsingin yliopiston hakijapalveluihin puhelimitse (09) 191
24140.
3.4. Valintakoe
Valintakoe järjestetään keskiviikkona 15.6.2011 klo 12.00 alkaen. Koe kestää viisi tuntia.
Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä.
Koepaikkakunnat ja -paikat ovat:
1) Helsinki: Helsingin yliopisto, Päärakennus (Fabianinkatu 33), Porthania, (Yliopistonkatu 3), sekä muita tiloja näiden rakennusten lähistöllä
2) Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Konetalo, Korkeakoulunkatu 1,
Hervanta (keskustasta n. 7 km)
3) Kuopio: Kuopion yliopisto, Canthia, Harjulantie 1
4) Oulu: Oulun yliopisto, Linnanmaa yliopistorakennus (keskustasta n. 5 km)
5) Vaasa: Akademisalen, Åbo Akademi i Vasa, Rantakatu 2
Koesaleja koskevat tiedot ovat Helsingissä päärakennuksen ala-aulassa ja muilla
paikkakunnilla koepaikan ilmoitustaululla koepäivänä klo 9.00 lähtien. Oikean salin löytämiseksi on koepaikalle saavuttava hyvissä ajoin. Koesaleja koskevat tiedot ovat nähtävillä myös tiedekunnan verkkosivuilla viimeistään valintakoeviikolla.
Koeaika on viisi tuntia. Valintakokeeseen osallistuvalla on oltava mukanaan valokuvalla varustettu virallinen henkilöllisyystodistus, joka on esitettävä valintakokeen yhteydessä. Lisäksi hänen on ehdottomasti merkittävä henkilötunnuksensa
kuhunkin koepaperiin. Henkilötunnus ei tule näkyviin julkisissa tuloslistoissa. Kirjoitusvälineet on otettava mukaan kokeeseen. Käsipuhelimia, hakulaitteita, taskulaskimia, sanakirjoja tai muita apuvälineitä ei sallita. Vastauspaperit jaetaan koetilaisuudessa.
3.4.1. Valintakoevaatimukset
Valintakoevaatimukset (valintakoetta varten luettava kirjallisuus) ovat erilaiset
niille, jotka osallistuvat valintakokeeseen suomen kieltä taitavina ja niille, jotka
osallistuvat valintakokeeseen ruotsin kieltä taitavina. Valintakoevaatimukset
julkistetaan 16.3.2011 tiedekunnan verkkosivuilla. Samanaikaisesti julkistetaan
myös valintakoevaatimusten ilmestymisaikataulu, joka on kuitenkin aikaisintaan
maaliskuun lopussa.
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Näkövammaiset hakijat voivat tilata Näkövammaisten kirjasto Celian
(http://www.celia.fi) kautta valintakoekirjoista elektronisia, piste- ja ääniversioita.
Valintakoekirjat ovat saatavissa Celian kautta aikaisintaan samaan aikaan kuin
painetut versiot. Näkövammaisten hakijoiden on suositeltavaa ottaa yhteyttä
Celiaan jo siinä vaiheessa kun valintakoevaatimukset julkistetaan
3.4.2. Valintakoetehtävät
Valintakoekysymykset laaditaan suomen kieltä taitavien valintakokeeseen suomen kielellä ja ruotsin kieltä taitavien valintakokeeseen ruotsin kielellä. Suomen
kielen taitoisena valintakokeeseen osallistuvan hakijan on valintakokeessa laadittava vastauksensa suomen kielellä. Ruotsin kielen taitoisena valintakokeeseen
osallistuvan hakijan on valintakokeessa laadittava vastauksensa ruotsin kielellä.
Kysymyspaperin vastausohjeet on luettava tarkasti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen (esim. vastaustilan ylittäminen) koituu hakijan vahingoksi. Valintakoetehtävät voivat olla luonteeltaan esimerkiksi oikeustapaus-, essee- tai monivalintakysymyksiä. Vastauksen tulee perustua valintakoekirjoissa oleviin tietoihin ja
mielipiteisiin ja kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon, ja vastaus on pyrittävä kirjoittamaan keskitetysti. Mahdollisiin oikeustapauksiin vastattaessa on sekä ilmaistava sovellettava sääntö että sovellettava tätä sääntöä kyseiseen tapaukseen. Käsialan tulee olla selkeästi luettavaa. Valintakoekirjoissa mainittujen
lainkohtien pykälänumeroita ei tarvitse valintakokeessa osata; riittää kun tuntee
valintakokeessa pykälänumeroiden yhteydessä kerrotut asiat.
Valintakokeessa vilppiin syyllistyneen hakijan koesuoritus hylätään.
3.5. Lähtöpisteiden määräytyminen
Hakijoille annetaan suoritetun ylioppilastutkinnon perusteella enintään 32 lähtöpistettä (vuonna 1996 tai myöhemmin ylioppilastutkinnon suorittaneet) tai enintään 28 lähtöpistettä (vuosina 1970-1995 ylioppilastutkinnon suorittaneet) tai
enintään 24 lähtöpistettä (ennen vuotta 1970 ylioppilastutkinnon suorittaneet) äidinkielen kokeesta, toisen kotimaisen kielen kokeesta sekä kahdesta seuraavasta: vieraan kielen koe, matematiikan koe tai reaalikoe, sen mukaisesti mitkä kaksi
koetta antavat korkeimman pistemäärän. Jos hakija on suorittanut ylioppilastutkinnossa useamman kuin yhden ainereaalin kokeen, otetaan huomioon parempi
arvosana.
Ennen hakuajan päättymistä korotetut arvosanat otetaan huomioon korotettuina.
Henkilön, joka haluaa käyttää hyväkseen ylioppilastutkintolautakunnan suorittamaa jälkiarvostelua, on hakemuksessaan ilmoitettava jälkiarvostelun tulos.
Hakijalle, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame ja joka on
äidinkielen kokeen sijasta suorittanut ylioppilastutkinnossa suomi/ruotsi toisena
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kielenä -kokeen, katsotaan suomi/ruotsi toisena kielenä -koe lähtöpisteiden
määräytymisessä äidinkieleksi.

Vuonna 1996 tai myöhemmin ylioppilastutkinnon suorittaneet
äidinkieli ja reaali
laudatur
eximia cum laude approbatur
magna cum laude approbatur
cum laude approbatur
lubenter approbatur
approbatur

8
6
5
4
3
2

toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe ja matematiikan koe
*pitkän oppimäärän koe
laudatur
eximia cum laude approbatur
magna cum laude approbatur
cum laude approbatur
lubenter approbatur
approbatur

8
6
5
4
3
2

*keskipitkän ja lyhyen oppimäärän koe
laudatur
5
eximia cum laude approbatur
4
magna cum laude approbatur
3
cum laude approbatur
2
lubenter approbatur
1
Vuosina 1970-1995 ylioppilastutkinnon suorittaneet
äidinkieli ja reaali
laudatur
magna cum laude approbatur
cum laude approbatur
lubenter approbatur
approbatur

7
5
4
3
2

toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe ja matematiikan koe
*pitkän oppimäärän koe/vaativamman oppimäärän mukainen koe
laudatur
7
magna cum laude approbatur
5
cum laude approbatur
4
lubenter approbatur
3
approbatur
2
*keskipitkän ja lyhyen oppimäärän koe/yleinen koe
laudatur
4
magna cum laude approbatur
3
cum laude approbatur
2
lubenter approbatur
1
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Ennen vuotta 1970 ylioppilastutkinnon suorittaneet
äidinkieli ja reaali
laudatur
cum laude approbatur
approbatur

6
3
1

toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe ja matematiikan koe
*pitkän oppimäärän koe/vaativampi oppimäärä
laudatur
6
cum laude approbatur
3
approbatur
1
*keskipitkän ja lyhyen oppimäärän koe/yleinen koe
laudatur
4
cum laude approbatur
2
Hakijoille myönnetään suoritetusta Reifeprüfung-tutkinnosta enintään 32
lähtöpistettä kokeessa suoritetuista neljästä tutkintoaineesta seuraavasti:
15-13 pistettä
12-10 pistettä
9-8 pistettä
7 pistettä
6-5 pistettä
4 pistettä

8
6
5
4
3
2

Hakijoille myönnetään suoritetusta IB-tutkinnosta enintään 32 lähtöpistettä
tutkinnossa suoritetuista kolmesta laajasta oppimäärästä (higher level) ja
yhdestä suppeasta oppimäärästä (subsidiary level). IB-tutkinnon
suorittaneet voivat valita parhaan suppean oppimäärän tuloksen.
Tutkinnon arvosanoista annetaan lähtöpisteitä seuraavasti:
7 Excellent
6 Very good
5 Good
4 Satisfactory
3 Mediocre
2 Poor

8
6
5
4
3
2

Eurooppakoulussa eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) suorittaneille
myönnetään enintään 32 lähtöpistettä tutkinnossa suoritetusta neljästä kokeesta. Tutkinnon arvosanoista annetaan lähtöpisteitä seuraavasti:
Pitkän matematiikan koe
10.00 – 9.50
8
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9.45 – 8.50
8.45 – 7.00
6.95 – 6.00
5.95 – 5.00
4.95 – 4.00

6
5
4
3
2

Muut kokeet
10.00 – 9.00
8.95 – 8.00
7.95 – 7.00
6.95 – 6.00
5.95 – 5.00
4.95 – 4.00

8
6
5
4
3
2

Lyhyen matematiikan koe
10.00 – 9.00
5
8.95 – 8.00
4
7.95 – 7.00
3
6.95 – 6.00
2
5.95 – 5.00
1
4.95 – 4.00
0
3.6. Hakijoiden paremmuusjärjestyksen määräytyminen
Yhteispistekiintiöstä opiskelijat hyväksytään lähtöpisteiden ja valintakoepisteiden
yhteenlasketun kokonaispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.
Helsingissä järjestettävää koulutusta varten ja Vaasassa järjestettävää koulutusta varten on erilliset paremmuusjärjestykset. Lisäksi suomen kieltä taitavia hakijoita ja ruotsin kieltä taitavia hakijoita varten on erilliset paremmuusjärjestykset.
Saman pisteluvun saaneiden kesken järjestyksen ratkaisee ensi sijassa valintakokeessa saatu pistemäärä. Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen on hyväksymisrajalla hakijoita, joilla on tasapisteet, kaikki tasapisteillä olevat hakijat
hyväksytään.
Koepistekiintiöstä opiskelijat hyväksytään valintakoepisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Helsingissä järjestettävää koulutusta varten ja Vaasassa
järjestettävää koulutusta varten on erilliset paremmuusjärjestykset. Lisäksi suomen kieltä taitavia hakijoita ja ruotsin kieltä taitavia hakijoita varten on erilliset paremmuusjärjestykset. Saman pisteluvun saaneiden kesken järjestyksen ratkaisee
ensi sijassa saadut lähtöpisteet. Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen on
hyväksymisrajalla hakijoita, joilla on tasapisteet, kaikki tasapisteillä olevat hakijat
hyväksytään.
Valintakokeessa hyväksytyksi tulemisen edellytyksenä on kuitenkin, että hakija
on saanut valintakokeessa vähintään puolet valintakokeesta saatavasta enimmäispistemäärästä. Valintakoelautakunta voi harkintansa mukaan poiketa tästä
säännöstä, jos säännön soveltaminen johtaisi siihen, että jonkin valintakohteen
aloituspaikkoja ei voida täysimääräisesti hyödyntää. Poikkeuksen perusteella
otettavien opiskelijoiden valintakokeessa saavuttama pistemäärä ei kuitenkaan
saa merkittävästi jäädä alle säännön osoittaman pistemäärän.
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3.7. Erityisjärjestelyt valintakokeessa
Valintakoelautakunta voi tehdystä hakemuksesta pidentää vammaisen hakijan
koeaikaa sekä muutoinkin hyväksyä erityisjärjestelyitä valintakokeessa. Hakijan
tulee hakea kirjallisesti tiedekunnalta tarvitsemaansa erityisjärjestelyä. Erityisjärjestelyhakemusten on oltava perillä tiedekunnassa viimeistään 12.4.2011. Oikeustieteellisen tiedekunnan kanslian postiosoite: Oikeustieteellinen tiedekunta,
Kanslia, PL 4, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO. Käyntiosoite: Yliopistonkatu 3 (3.
kerros).
Erityisjärjestelyistä valintojen yhteydessä määrätään Helsingin yliopiston rehtorin
päätöksessä 2010:063. Tämän päätöksen mukaisesti erityisjärjestelyjä hakevan
tulee liittää hakemukseensa sellainen erikoislääkärinlausunto tai muu siihen rinnastettava asiantuntijalausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyjen tarve. Mikäli ylioppilastutkinnon suorittamisesta on vähemmän
kuin 5 vuotta, hakija voi esittää lautakunnan vastaavan päätöksen erityisjärjestelyhakemuksen liitteenä. Hakemukseen voidaan liittää myös muun asiantuntijan
kuten esimerkiksi kuntoutusohjaajan lausunto suositelluista erityisjärjestelyistä.
Lääkärinlausunnot ja muut asiantuntijalausunnot voivat olla korkeintaan kaksi
vuotta vanhoja.
Luku- ja kirjoitushäiriöiseltä hakijalta edellytetään ylioppilastutkintolautakunnan
linjausten mukaisesti kahden asiantuntijan lausuntoa: erikoislääkärin (yleensä
neurologi tai foniatri) ja muun asiantuntijan (yleensä erityisopettaja, psykologi tai
puheterapeutti). Erityisjärjestelyt voidaan myöntää, jos lukihäiriö on vaikea tai
keskivaikea.
Tiedekunta päättää lisäajan pituudesta kokeen keston ja luonteen perusteella.
Valintakoe voidaan järjestää erillisissä tiloissa tai kokeessa voidaan käyttää tarvittaessa erityismateriaalia tai apuvälineitä.
Jos hakijalle myönnetään erityisjärjestely valintakokeeseen, valintakoelautakunta
päättää samalla, onko hakijalla oikeus vastaavaan erityisjärjestelyyn opiskeluaikana, mikäli hakija tulee hyväksytyksi tiedekuntaan. Kyseessä ovat tällöin tapaukset, joissa järjestelyn perusteena on pysyvä vamma tai sairaus.
Sairastumisen/tapaturman aiheuttaman erityisjärjestelytarpeen johdosta hakija
voi ottaa yhteyttä valintakoesihteeriin määräajan jälkeenkin.
3.8. Valintakokeen tulokset
Valintakokeen tulokset julkistetaan 19.7.2011 koepaikkakunnilla. Valintakokeessa hyväksytyille ilmoitetaan hyväksymisestä kirjeitse. Tulosten julkistamisesta
tiedotetaan tarkemmin valintakoetilaisuudessa. Hyväksyttyjen nimilistat julkaistaan myös tiedekunnan verkkosivuilla niiden hyväksyttyjen osalta, jotka ovat antaneet tähän luvan.
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3.9. Oikaisupyyntö
Valintakoetta koskeva oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja se osoitetaan tiedekunnan valintakoelautakunnalle. Oikaisupyynnön on oltava perillä tiedekunnan
kansliassa viimeistään 2.8.2011. Oikaisupyyntö on yksilöitävä ja perusteltava.
Sen tulee sisältää täydelliset tiedot vaatimuksen tekijästä, mitä valintakokeen
tehtävää vaatimus koskee, vaatimuksen sisältö ja peruste, jolla muutosta haetaan. Jos hakija lähettää hakemuksensa postitse ja haluaa siitä itselleen tositteen, hänen on kirjattava lähetys. Postin antama kuitti riittää tarvittaessa tositteeksi hakemuksen lähettämisestä. Kirjattuna lähettäminen on erittäin suositeltavaa. Oikeustieteellisen tiedekunnan kanslian postiosoite: Oikeustieteellinen tiedekunta, Kanslia, PL 4, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO. Käyntiosoite: Yliopistonkatu 3 (3. kerros).
Oikaisupyynnöt käsittelee ja ratkaisee valintakoelautakunta. Lautakunnan oikaisupyynnöstä antamaan päätökseen haetaan yliopistolain 83 §:n mukaisesti
muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta.
Mikäli hakijan tekemä oikaisupyyntö hyväksytään ja valinnan tulos muuttuu hyväksytyksi, hakijalle lähetetään päätös valinnan tuloksen muuttamisesta ja hyväksymiskirje, jonka liitteenä on opiskelupaikan vastaanottamislomake. Vaikka
hakija olisi aiemmin vastaanottanut opiskelupaikan muualta, hänellä on vielä tässä vaiheessa oikeus päättää, kumman paikan hän lopulta ottaa. Mikäli hakija on
jo ottanut sitovasti paikan vastaan muualta, hänen tulee toimittaa siihen korkeakouluun ilmoitus opiskelupaikan perumisesta sekä päätös valinnan tuloksen oikaisusta.
3.10. Opintojen aloittaminen
Valintakokeessa hyväksytyn opiskelijan on viimeistään 2.8.2011 ilmoitettava,
ottaako hän vastaan saamansa opiskelupaikan. Opiskelupaikan voi ottaa vastaan hyväksymiskirjeessä lähetetyllä opiskelupaikan vastaanottamislomakkeella
tai sähköisessä hakijapalvelussa osoitteessa http://www.yliopistohaku.fi. Opiskelijan on kuitenkin jälkimmäisessä tapauksessa toimitettava tiedekunnan kansliaan
muut kirjoittautumisasiakirjat. Tarkemmat ohjeet annetaan hyväksymiskirjeessä.
Opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksella valvotaan ns. yhden korkeakoulupaikan säännöksen toteutumista. Yliopistolain mukaan opiskelijaksi hyväksytty
voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan
saman lukukauden aikana alkavista opinnoista. Säännös koskee ainoastaan
valtakunnallisessa yhteishaussa mukana olevia koulutuksia (mukaan lukien
Maanpuolustuskorkeakoulu). Yliopistojen erillisvalinnat ja ammattikorkeakoulujen
vieraskielinen aikuiskoulutus, vieraskieliset ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, ESR-rahoitteiset koulutukset ja työvoimapoliittiset koulutukset jäävät säännöksen ulkopuolelle.
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Ohjeita ja esimerkkejä korkeakoulusektorin yhden paikan säännöksestä löytyy
Opetushallituksen sivuilla http://www.koulutusnetti.fi.
Mikäli ilmoittautuminen tehdään postitse (Osoite: Oikeustieteellinen tiedekunta,
PL 4, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO), hakijan tulee liittää muut kirjoittautumisasiakirjat opiskelupaikan vastaanottamisilmoitukseen.
Tiedekuntaan hyväksytyn ja opiskelupaikan vastaanottaneen opiskelijan on, jollei
hänellä ole laillista estettä, kuten sairaus tai asevelvollisuus, aloitettava opintonsa
lukuvuotena 2011-2012.
3.11. Tietoja vuoden 2010 valintakokeesta
Helsinki
Valintakokeeseen osallistui 1130 suomen kielen taitoista hakijaa ja 117 ruotsin
kielen taitoista hakijaa.
Pisteraja yhteispistekiintiössä oli suomenkielisinä hakeville 83 yhteispistettä ja
ruotsinkielisinä hakeville 85 yhteispistettä.
Koepistekiintiössä pisteraja oli 56/17 suomenkielisinä hakeville (hyväksytty kaikki vähintään 57 koepistettä saavuttaneet sekä 56 koepistettä saavuttaneista ne,
joilla oli vähintään 17 lähtöpistettä) ja ruotsinkielisinä hakeville 53/27 koepistettä
((hyväksytty kaikki vähintään 54 koepistettä saavuttaneet sekä 53 koepistettä
saavuttaneista ne, joilla oli vähintään 27 lähtöpistettä).
Vaasa
Valintakokeeseen osallistui 87 suomen kielen taitoista hakijaa. Ruotsin kielen taitoisten valintakokeeseen osallistui 43 hakijaa.
Pisteraja yhteispistekiintiössä oli suomenkielisinä hakeville 79 yhteispistettä ja
ruotsinkielisinä hakeville 74 yhteispistettä.
Koepistekiintiössä pisteraja oli suomenkielisinä hakeville 54 koepistettä ja ruotsinkielisinä hakeville 46 koepistettä.

4. Oikeustieteelliset tutkinnot
Oikeustieteellisen koulutusalan tutkintoja ovat oikeusnotaarin tutkinto (ON), joka
on alempi korkeakoulututkinto ja oikeustieteen maisterin tutkinto (OTM), joka on
ylempi korkeakoulututkinto. Oikeusnotaarin tutkinto on oikeustieteen maisterin
tutkinnon pakollinen välitutkinto.
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Vuoden 2011 valintakokeessa tiedekuntaan hyväksytyt uudet opiskelijat saavat
suorittaa tiedekunnassa sekä oikeusnotaarin tutkinnon, joka on alempi korkeakoulututkinto, että oikeustieteen maisterin tutkinnon, joka on ylempi korkeakoulututkinto.
Oikeustieteellisiä jatkotutkintoja ovat oikeustieteen lisensiaatin tutkinto (OTL) ja
oikeustieteen tohtorin tutkinto (OTT).

4.1. Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeusnotaarin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, ja sen voi tutkintoasetuksen mukaisesti suorittaa kolmen vuoden kuluessa. Tutkinto on laajuudeltaan 180
opintopistettä, ja siihen kuuluvat perus- ja yleisopinnot ja pakolliset aineopinnot
sekä käytännöllisiä kursseja tai valinnaisia opintoja sekä kaksi kirjallista työtä,
joista toinen on ON-lopputyö.
Tutkintoon kuuluvissa opinnoissa opiskelija perehtyy Suomen oikeusjärjestelmän
sisältöön, oikeudellisen toiminnan perusteisiin ja oikeudenmukaisuuden edistämiseen.
Kaikissa opintovaiheissa opetuksen suunnittelun ja järjestämisen perusyksikkönä
ovat opintojaksot. Opintojakson laajuus määritellään opintopisteinä. Opintopisteellä tarkoitetaan noin 27 tunnin työskentelyä, joka koostuu eri opiskelumuodoista, kuten luentojen ja muun opetuksen seuraamisesta, harjoitustöiden tekemisestä ja itsenäisestä oppikirjoihin perehtymisestä. Opintopiste ei siten ole
ajan vaan työmäärän mitta.
Perus- ja yleisopinnoissa opiskelija saa korkeakouluopintojen aloittamista ja harjoittamista koskevaa tietoa sekä perehtyy yleisiin, yhteiskuntatieteitä ja oikeustiedettä sekä oikeusjärjestystä koskeviin kysymyksiin. Opintovaiheen tarkoituksena
on osaltaan luoda pohjaa aineopintovaiheen opinnoille. Perus- ja yleisopintoihin
kuuluu myös kieliopintoja sekä tieto- ja viestintätekniikan opintoja.
Aineopinnoissa opiskelijalle annetaan perusteellinen kokonaiskuva oikeusjärjestyksen sisällöstä, kehityksestä sekä yhteiskunnallisista tehtävistä ja vaikutuksista.
Opintojen pääpaino on opiskeltavan aineksen (lainsäädännön, oppikirjojen ja
muun kirjallisuuden) omatoimisessa opiskelussa, jota tukevat luennot, harjoitukset ja seminaarit. Aineopinnoissa opiskelu ei ole pääainekeskeistä, vaan kaikki
opiskelijat suorittavat suurelta osin samat opintojaksot. Aineopintoihin sisältyy
lisäksi harjoitusseminaareja sekä oikeusnotaarin tutkinnon lopputyö.
4.2. Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto on oikeudellinen yleistutkinto, joka soveltuu monipuolisuutensa vuoksi moniin erilaisiin oikeuslaitoksen, hallinnon ja elinkeinoelä-
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män tehtäviin. Oikeustieteen maisterin tutkinto on virkatutkintona kelpoisuusvaatimuksena moniin oikeushallinnon ja eräisiin hallinnon alan virkoihin.
Oikeustieteen maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, ja sen voi tutkintoasetuksen mukaisesti suorittaa kahden vuoden kuluessa. Tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä, ja siihen kuuluu mm. valinnaisia opintoja, syventäviä
opintoja ja kieliopintoja.
Valinnaisissa opinnoissa opiskelija voi valintansa mukaan syventää osaamistaan
eri oikeuden aloilla. Valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää myös muualla suoritettuja opintoja (esim. ulkomailla vaihdossa tehtyjä opintoja), ja osan valinnaisista
opinnoista pitää olla käytännöllisiä opintoja. Syventävissä opinnoissa opiskelija
keskittyy oman valintansa mukaan johonkin aineopinnoissa opiskeltuun oikeudenalaan. Opinnot koostuvat vuoden pituisesta projektista, joka sisältää tiettyyn
aihepiiriin keskittyvää seminaarityöskentelyä sekä projektin teemaan liittyviä tai
sitä tukevia luentoja sekä projektiin kuuluvan kuulustelun. Projektin aikana opiskelija saa tieteelliseen tutkimukseen ja kirjoittamiseen liittyvää metodologista
opetusta ja kirjoittaa tutkielman.

5. Opiskelijavalintoja ja opintoja koskeva neuvonta
Tarkempia opiskelijavalintoja ja oikeustieteen opintoja koskevaa neuvontaa saa
· valintakoelautakunnan sihteeriltä (16.5.2011 alkaen), puh. (09) 191
23138 tai sähköposti oik-valintainfo@helsinki.fi.
·

opintoneuvojalta, puh. (09) 191 22 459. Vastaanotot ma klo 1417.00, ti-to klo 9-11.30, kesällä ma-to klo 10-12, sähköposti oikopintotoimisto@helsinki.fi

·

opintoasiainpäälliköltä, puh. (09) 191 22 460 (vastaanotto ti ja to klo
8.30 – 9.30), sähköposti oik-opintoasiainpaallikko@helsinki.fi

·

oikeustieteellisen tiedekunnan kansliasta, puh. (09) 191 22 477.
o käyntiosoite: Yliopistonkatu 3, 3. krs
o postiosoite:
Oikeustieteellinen tiedekunta
PL 4
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Huom! Tiedekunnan valintakoekysymyksiä ja mallivastauksia viime vuosilta on
nähtävissä maksutta työvoimatoimistojen tietopalvelupisteissä sekä tiedekunnan
verkkosivuilta (http://www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelijaksi/valintakokeet).
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6. Opiskelijavalinnan aikataulu
Kansainvälisen maisteriohjelman erillisvalinnan hakuaika päättyy 31.1.2011
Hakemusten erivapaudesta osallistua valintakokeeseen (ei-korkeakoulukelpoiset) tai luvasta osallistua valintakokeeseen (ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden
saavuttaneet) oltava perillä viimeistään 1.2.2011
Hakuaika suoravalintaan ja erillisvalintoihin alkaa 1.3.2011
Hakuaika päävalintaan (valintakoevalintaan) alkaa 7.3.2011
Hakuaika päävalintaan (valintakoevalintaan) päättyy 12.4.2011
Hakemusten erityisjärjestelyistä valintakokeeseen (vammaiset hakijat) oltava perillä viimeistään 12.4.2011
Hakemusten suoravalintaan avoimen yliopiston väylän kautta oltava perillä viimeistään 2.5.2011
Hakemusten oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan (erillisvalinta) oltava
perillä viimeistään 2.5.2011.
Tulokset julkistetaan suoravalinnan (ns. avoimen väylä) ja erillisvalintojen (valinnat suoraan oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan) osalta viimeistään
14.6.2011; suoravalintaa ja erillisvalintoja koskevien oikaisupyyntöjen oltava tiedekunnassa 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.
Valintakoe 15.6.2011
Tulokset julkistetaan päävalinnan (valintakoevalinnan) osalta 19.7.2011
Päävalintaa koskevien oikaisupyyntöjen oltava tiedekunnassa viimeistään
2.8.2011
Myönnetyn opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 2.8.2011
Hyväksyttyjen ja opiskelupaikan vastaanottaneiden ilmoittauduttava viimeistään
2.8.2011
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