
Humanistinen tiedekunta        Liite 31.8.2010 
Tiedoksi henkilöstöasioista 
 
 
Rehtorin päätökset 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
FT Sinikka Lahtinen on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, ruotsin kieli, palvelussuhteeseen 
1.8.2010 alkaen toistaiseksi. 
 
 
Dekaanin päätökset 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
FT Esa Ala-Ruona on otettu musiikin laitoksen yliopistotutkijan, musiikkiterapia, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–30.9.2010. Määräaikaisuuden perusteena on avoimena olevan 
tehtävän hoito. 
FT Mari Aro on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.8.2010–31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Kulttuurirahaston tieteen työpaja -
hanke / Agency and languaging: Perspectives on learning-in-the-world. 
FM Danny De Weerdt on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, suomalainen viittomakieli, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2010–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on 
viittomakielen tutkimuksen ja koulutuksen keskuksen tehtäväjärjestelyt. 
FM Danny De Weerdtille on myönnetty palkaton työstä vapautus kielten laitoksen 
yliopistonopettajan, suomalainen viittomakieli, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.9.2010– 
31.7.2011. Työstä vapautuksen perusteena on tohtorikoulutettavan tehtävän hoito vastaavana 
aikana. 
FM Danny De Weerdt on sanoutunut irti kielten laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaisesta 
palvelussuhteesta 1.8.2011 alkaen. 
FT Janne Haikari on otettu humanistisen tiedekunnan tutkijatohtorin määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2010–31.8.2011. Määräaikaisuuden perusteena on pätevöityminen 
tutkijanuralla (post doc) / Tiedekunnan tutkimusprofiilin vahvistaminen.  
FT Tuomas Eerola on otettu musiikin laitoksen professorin, musiikkitiede, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2010–31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on avoimena olevan 
tehtävän hoito.  
FT Jaana Hujanen on sanoutunut irti viestintätieteiden laitoksen tutkijatohtorin määräaikaisesta 
palvelussuhteesta 1.8.2010 alkaen. 
KM Jaana Keski-Levijoki on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, viittomakieli, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2010–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on 
viittomakielisen luokanopettajakoulutuksen loppuunsaattaminen.  
FT Sari Kuuva on otettu humanistisen tiedekunnan tutkijatohtorin määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2010–31.8.2011. Määräaikaisuuden perusteena on pätevöityminen 
tutkijanuralla (post doc) / Tiedekunnan tutkimusprofiilin vahvistaminen. 
FM Teija Kyllöselle on myönnetty palkaton työstä vapautus soveltavan kielentutkimuksen 
keskuksen projektitutkijan määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.9.–31.12.2010. Työstä 
vapautuksen perusteena on apurahajakso vastaavana aikana. 
FM Sari Laapotti on otettu humanistisen tiedekunnan palvelukeskuksen osastosihteerin 
palvelussuhteeseen 1.7.2010 alkaen toistaiseksi.  



FT Vilma Luoma-aho on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkimuskoordinaattorin määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2011–30.6.2012. Määräaikaisuuden perusteena on What is expected 
of the Media in a Reputation Society -tutkimushanke.  
FT Vilma Luoma-aholle on myönnetty työstä vapautukset viestintätieteiden laitoksen 
yhteisöviestinnän yliopistonlehtorin määräaikaisesta tehtävästä ajaksi 11.10.–31.12.2010 ja 
tutkimuskoordinaattorin määräaikaisesta tehtävästä ajaksi 1.1.–11.8.2011. Työstä vapautuksien 
perusteena on äitiys/vanhempainvapaa. 
FT Pirkko Paananen on otettu musiikin laitoksen yliopistotutkijan, musiikkikasvatus, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–30.9.2010. Määräaikaisuuden perusteena on 
avoimena olevan tehtävän hoito.  
Yo (tietotekniikan koulutusohjelma/AMK) Mikko Ristilä on otettu soveltavan kielentutkimuksen 
keskuksen sovellussuunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2010–31.12.2011. 
Määräaikaisuuden perusteena on projektiluonteinen tehtävä, jonka tarve päättyy elektronisen 
Apples -lehden alustan ja kielikoulutuspolitiikan verkkoportaalin valmistuttua. 
HuK Maiju Ristkari on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen harjoittelijan määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 17.9.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
FT Suvi Saarikallio on otettu musiikin laitoksen akatemiatutkijan määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2010–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian hanke /Musiikilliset tunnetaidot ja nuorten psyykkinen hyvinvointi. 
FT Kaja Tampere on otettu viestintätieteiden laitoksen professorin, yhteisöviestintä, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2010–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on avoimena olevan 
tehtävän hoito.  
FM Marianne Torisevalle on myönnetty työstä vapautus kielten laitoksen tohtorikoulutettavan 
määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.9.2010–30.6.2011. Työstä vapautuksen perusteena on 
osittainen hoitovapaa. 
 
 
Kielten laitoksen johtajan Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
Fil. yo, tradenomi (AMK) Hanna Jäntti on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on englannin kielen 
vaihtelun, kontaktien ja muutoksen huippuyksikkö (VARIENG) 2006–2011. 
FM Helena Miettinen on otettu yliopistonopettajan, englannin kieli, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2010–31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/ 
Kaunisto. 
FM Marja Seilonen on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–
31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus. 
FM Elina Tapio on otettu yliopistonopettajan, suomalainen viittomakieli, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2010–31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / De 
Weerdt. 
 
 
Musiikin laitoksen johtajan Jaakko Erkkilän päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Tommi Himberg on otettu yliopistonopettajan, musiikkitiede, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.–30.9.2010. Määräaikaisuuden perusteena on avoimena olevan 
musiikkitieteen yliopistotutkijan tehtävän hoito. 
Kand. (AMK) Kaisa Johansson on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen 
ajaksi 1.–30.9.2010. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen kansainvälinen 
musiikkitieteen kesäkouluhanke ISSSM v. 2009–2010/Cimon raportointijakson tehtävät. 



Ins. (AMK) Mikko Leimu on otettu laboratorioteknikon määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.–30.9.2010. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen EU7-puiteohjelman tutkimushanke 
Usability of Music in Social Inclusion of Children (UMSIC). 
FM Mikko Myllykoski on otettu yliopistonopettajan, musiikkiteknologia, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen kv-
maisteriohjelma Music, Mind and Technology sekä musiikkikampuksen uudet opetusjärjestelyt. 
 
 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johta jan Heikki Hangan päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Anna-Karoliina Järvinen on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.8.–30.9.2010. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen Kaiken kansan maisema -yhteis-
työhanke. 
KM Aila Marjomäki on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-
aikainen 55,2 %) ajaksi 1.8.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
hanke / Tilaa lapsille. Taiteelliset käytännöt ja lasten elämismaailma. 
 
 
Viestintätieteiden laitoksen johtajan Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
Tradenomi Jenni Hyvärinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.9.- 31.10.2010. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimustoiminnan kehittäminen. 
FM Vilja Laaksonen on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–
31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Korkala. 
HuK Pasi Nevalainen on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–
31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on laitoksen tutkimustoiminnan kehittäminen. 
FL Sari-Maarit Peltola on otettu yliopistonopettajan, yhteisöviestintä, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2010–31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on yliassistentin 
opetustehtävien hoitaminen ja tutkimustoiminnan vahvistaminen. 
KTM Riitta-Liisa Sokka on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–
31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimustoiminnan kehittäminen. 
FM Riikka Virranta on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 6.9.–
31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimustoiminnan vahvistaminen. 
 


