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Tiedoksi henkilöstöasioista 
 
 
Rehtorin päätökset 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
VTT Pekka Aula on sanoutunut irti viestintätieteiden laitoksen professorin, yhteisöviestintä, 
palvelussuhteesta 1.8.2010 alkaen. 
FT Marko Lamberg on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, 
palvelussuhteeseen 1.8.2010 alkaen toistaiseksi. 
FT Katja Mäntylä on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, englannin kieli, palvelussuhteeseen 
1.8.2010 alkaen toistaiseksi. 
FT Kustaa H.J. Vilkuna on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistonlehtorin, historia, 
palvelussuhteeseen 1.1.2011 alkaen toistaiseksi. 
 
 
Dekaanin päätökset 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
KM Outi Ahonen on sanoutunut irti kielten laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaisesta 
palvelussuhteesta 1.8.2010 alkaen. 
FT Jari Eilola on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2010–31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on avoimena olevan 
tehtävän hoito. 
PhD Antero Holmila on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2010–31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on 
avoimena olevan tehtävän hoito. 
FT Jukka Jouhki on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, etnologia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2010–31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on 
sijaisuus / Korkiakangas. 
FT Mark Kaunistolle on myönnetty palkaton työstä vapautus kielten laitoksen lehtorin, englannin 
kieli, palvelussuhteesta ajaksi 1.8.2010–31.7.2011. Työstä vapautuksen perusteena on 
tutkimusjohtajan tehtävän hoito Åbo Akademissa. 
FT Leila Kääntä on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin määräaikaisen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.8.2010–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja 
muutoksen tutkimuksen huippuyksikkö (VARIENG) 2006–2011. 
FT Tuuli Lähdesmäki on otettu humanistisen tiedekunnan tutkijatohtorin määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2010–31.3.2011. Määräaikaisuuden perusteena on pätevöityminen 
tutkijanuralla (post doc) / tiedekunnan tutkimusprofiilin vahvistaminen. 
FM Virpi Masonen on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, suomen kieli, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2010–31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on kielten laitoksen 
tehtäväjärjestelyt. 
FT Satu Matikainen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistonlehtorin, historia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 12.6.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on 
avoinna olevan tehtävän hoito. 
FM Laura McCambridge on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, englannin kieli, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2010–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on 
vieraiden kielten aineenopettajakoulutuksen laajennusohjelman loppuunsaattaminen.  



FT Simo Mikkonen on otettu humanistisen tiedekunnan projektipäällikön määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.2010–30.6.2013. Määräaikaisuuden perusteena on ESR-hanke / 
Yrittäjäksi yliopistosta. 
FM Sanna Mustoselle on myönnetty työstä vapautus kielten laitoksen tohtorikoulutettavan 
määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 21.8.2010–4.7.2011. Työstä vapautuksen perusteena on 
äitiys/vanhempainvapaa. 
FT Lea Nieminen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkijatohtorin (post doc) 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2010–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on 
Suomen Akatemian hanke / DIALUKI - toisen tai vieraan kielen lukemisen ja kirjoittamisen 
diagnosointi. 
FT Susanna Paasonen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen professorin, 
digitaalinen kulttuuri, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2010–31.7.2011. 
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Koskimaa. 
FM Saija Peuronen on sanoutunut irti kielten laitoksen tutkimussihteerin määräaikaisesta 
palvelussuhteesta 1.7.2010 alkaen. 
FT Maili Pörhölä on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistotutkijan, puheviestintä, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.8.2010. Määräaikaisuuden perusteena on 
laitoksen tutkimustoiminnan vahvistaminen. 
FT Maili Pörhölä on otettu viestintätieteiden laitoksen professorin, puheviestintä, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2010–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Sallinen. 
FT Maili Pörhölälle on myönnetty palkaton työstä vapautus viestintätieteiden laitoksen 
yliassistentin, puheviestintä, palvelussuhteesta ajaksi 1.8.2010–31.7.2012. Työstä vapautuksen 
perusteena on puheviestinnän yliopistotutkijan palvelussuhde ajaksi 1.8.–31.8.2010 ja 
puheviestinnän professorin palvelussuhde ajaksi 1.9.2010–31.7.2012.   
FT Annika Suoninen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkimuskoordinaattorin 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2010–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on 
Suomen Akatemian hanke / Globaali vertaileva tutkimus nuorten mediaosallistumisesta.  
FT Outi Toropainen on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen 
ajaksi 1.8.2010–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Toisen 
kielen oppimisen polut.  
 
 
Historian ja etnologian laitoksen johtajan Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Laura Hirvi on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2010–
31.8.2012. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus. 
FM Heikki Junnila on otettu tutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2010. 
Määräaikaisuuden perusteena on kartografian tutkimus (Jyväskylän kaupunki) / jatkomääräys. 
FM Inka Nokso-Koivisto on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.8.2010–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkotutkimus. 
FT Timo Särkkä on otettu yliassistentin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–
31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Ihalainen. 
HuK Saana Tammisto on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–
30.9.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Hyvinvoinnin tilat 
keskiajalla. 
HuK Miikka Voutilainen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–
30.11.2010. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
 
 
 
 



Kielten laitoksen johtajan Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
HuK Katja Huutokari on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–
31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on 3M Identities in Motion -projekti. 
FM Ari Häkkinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.2010–
16.1.2011. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/ Paakkinen. 
KM Jaana Keski-Levijoki on otettu yliopistonopettajan, viittomakieli, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.8.2010. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan tehtävän 
hoito. 
FT Sanna Lehtonen on otettu tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2010–
31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on pätevöityminen tutkijanuralla.  
FM Alexei Lobski on otettu yliopistonopettajan, venäjän kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen 
ajaksi 1.8.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan tehtävän hoito. 
FM Saija Peuronen on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.7.2010–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus. 
 
 
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtajan Tarja Nikulan päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FL Tatjana Rynkänen on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–
31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus. 
FM Henna Tossavainen on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–
31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on vuoden 2010 YKI-tutkintojen järjestämiseen liittyvät 
tehtävät. 
FL Riikka Ullakonoja on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.8.2010–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / DIALUKI - 
toisen tai vieraan kielen lukemisen ja kirjoittamisen diagnosointi. 
 
 
 


