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Tiedoksi henkilöstöasioista 
 
 
Irtisanoutumiset 
 
Dr. Phil. Peter Colliander on sanoutunut irti kielten laitoksen saksan kielen professorin palvelus-
suhteesta 1.8.2010 alkaen. 
 
 
 
Dekaanin päätökset 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
FT Pasi Ihalainen on otettu professorin, yleinen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
12.6.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Sihvola. 
FT Pasi Ihalaiselle on myönnetty työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen yliassistentin, 
yleinen historia, palvelussuhteesta ajaksi 12.6.–31.12.2010. Työstä vapautuksen perusteena on 
yleisen historian professorin tehtävän hoito. 
FM Salme Korkalalle on myönnetty työstä vapautus viestintätieteiden laitoksen assistentin, 
puheviestintä, palvelussuhteesta ajaksi 1.8.–31.12.2010. Työstä vapautuksen perusteena on 
työsuojelurahaston apuraha/väitöskirjatyön edistäminen.  
FT Leila Kääntä on sanoutunut irti kielten laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaisesta 
palvelussuhteesta 1.5.2010 alkaen. 
FT Vilma Luoma-aho on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonlehtorin, yhteisöviestintä, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on 
tutkimustoiminnan vahvistaminen. 
FT Leena Mikkola on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonlehtorin, puheviestintä, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2010–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on 
sijaisuus/Pörhölä. 
FM Sari Mäkikangas on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen amanuenssin määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2010–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Mikkola. 
FM Seppo Niemi on sanoutunut irti musiikin laitoksen laboratorioteknikon (osa-aikainen 42 %) 
palvelussuhteesta 1.7.2010 alkaen. 
FT Kaja Tampere on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonlehtorin, yhteisöviestintä, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on 
avoimen tehtävän hoito. 
 
   
Historian ja etnologian laitoksen johtajan Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FL Heli Niskanen on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.5.–
31.10.2010. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus. 
 
 
Kielten laitoksen johtajan Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Reetta Karjalainen on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.7.2010–31.1.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus. 



Staatsexamen, SE Petra Linderoos on otettu yliopistonopettajan, saksan kieli, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–22.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Reukauf.   
PhD Máiréad Moriarty on otettu tutkijatohtorin (osa-aikainen 50%) määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
hanke/Pohjoinen monikielisyys. 
 
 
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtajan Tarja Nikulan päätökset 
(palvelussuhdeasiat) 
 
Matkailun restonomi (AMK) Suci Ahtonen on otettu toimistosihteerin määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.6.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on vuoden 2010 YKI-
tutkintojen järjestämisen edellyttämät tehtävät. 
 
 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johta jan Heikki Hangan päätökset 
(palvelussuhdeasiat) 
 
FL Tiina Koivulahti on otettu assistentin, taidehistoria, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.8.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on opetusohjelman edellyttämästä opetuksesta 
vastaaminen tehtävien uudelleenjärjestelyjen aikana.  
 
 
Viestintätieteiden laitoksen johtajan Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdeasiat) 
 
FM Jaana Siljamäki on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2010–
31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Kohti kiinnostavaa journalismia -hanke. 
 
 
 
 
 
 


