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Dekaanin päätökset 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
Matkailun restonomi (AMK) Suci Ahtonen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen 
toimistosihteerin palvelussuhteeseen 1.1.2011 alkaen toistaiseksi. 
FM Pia Bärlund on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2011. Määräaikaisuuden perusteena on FinGer-projekti.  
PhD Antero Holmila on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2011–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian projekti / Sodan jälkeen. Rauhaan paluu Suomen, Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen 
lehdistössä, 1944–1950.  
FT Pasi Ihalainen on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, yleinen historia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.9.2011. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna 
olevan tehtävän hoito. 
FT Mikko Keskinen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen professorin, kirjallisuus, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.12.2010–31.12.2011 tai siihen asti kunnes tehtävä on 
täytetty. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan tehtävän hoito. 
FT Mikko Keskiselle on myönnetty työstä vapautus taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen 
yliassistentin, kirjallisuus, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.12.2010–31.12.2011. 
Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan kirjallisuuden professorin tehtävän hoito.  
FM Salme Korkalalle on myönnetty työstä vapautus viestintätieteiden laitoksen assistentin, 
puheviestintä, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.1.–6.10.2011. Työstä vapautuksen 
perusteena on äitiys / vanhempainvapaa. 
FT Erja Kososelle on myönnetty työstä vapautus (40 %) musiikin laitoksen musiikin lehtorin 
palvelussuhteesta ajaksi 1.10.–30.11.2010 ja 1.2.–31.3.2011. Työstä vapautuksen perusteena on 
Suomen Kulttuurirahaston apuraha 2010 / Koululaulut ja laulunopetus aikansa arvokasvattajana. 
FT Sari Kuuva on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2011–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran 
edistäminen ja laitoksen tutkimusprofiilin vahvistaminen. 
FM Teija Kyllönen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2011–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on 
Opetusministeriön rahoittama valtakunnallinen Kielikoulutuspolitiikan tutkimus- ja 
kehittämisverkosto. 
FT Mikko-Pekka Laitinen on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Englannin kielen 
vaihtelun, kontaktien ja muutoksen huippuyksikkö 2006 – 2011 (VARIENG) / Suomen Akatemia.    
FT Satu Matikainen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistonlehtorin, historia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on 
sijaisuus / Vilkuna.  
FT Simo Mikkonen on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin (post doc) 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2011–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on 
Suomen Akatemian projekti / Neuvostoliitto ja kulttuurinen kylmä sota: mahdollisuuksista 
uhkakuviin. 
FM Reeta Neittaanmäki on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan 
palvelussuhteeseen 1.1.2011 alkaen toistaiseksi. 
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FM Niina Niskala on otettu viestintätieteiden laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.12.2010–30.9.2011. Määräaikaisuuden perusteena on European 
Diploma in Intercultural Competence -projekti. 
FL Heli Niskanen on otettu humanistisen tiedekunnan projektipäällikön määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2011–30.6.2013. Määräaikaisuuden perusteena on ESR-hanke / 
Yrittäjäksi yliopistosta. 
FL Tatjana Rynkänen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tohtorikoulutettavan 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2011–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 
Suomen Akatemian hanke / Työikäisten maahanmuuttajien integroituminen työ- ja 
ammattiyhteisöihin Suomessa. 
FT Taina Saarinen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkijatohtorin 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2011–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on 
Suomen Akatemian hanke / Kansainvälistyminen ja näkymätön kieli? 
Viittomakielentulkki Virpi Sipilälle on myönnetty työstä vapautus kielten laitoksen viittomakielen 
tulkin määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 31.12.2010–10.11.2011. Työstä vapautuksen 
perusteena on äitiys/vanhempainvapaa. 
FT Minna Suni on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.1.2011–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Toisen kielen 
oppiminen sosiaalisena osallistumisena: Tuki ja tarjoumat. 
FT Timo Särkkä on otettu historian ja etnologian laitoksen yliassistentin, yleinen historia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on 
sijaisuus / Ihalainen. 
HuK Veera Tomperi on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimusavustajan 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on 
Suomen Akatemian projekti / DIALUKI – Toisen vieraan kielen lukemisen ja kirjoittamisen 
diagnosointi. 
FM Henna Tossavainen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on 
keskuksen tehtäväjärjestelyt.  
FT Kustaa H.J. Vilkuna on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, Suomen historia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.11.2011. Määräaikaisuuden perusteena on 
sijaisuus / Karonen.  
FT Kustaa H.J. Vilkunalle on myönnetty työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen historian 
yliopistonlehtorin palvelussuhteesta ajaksi 1.1.–30.11.2011. Työstä vapautuksen perusteena on 
professorin tehtävän sijaisuus. 
FM Tanja Välisalo on otettu humanistisen tiedekunnan yliopistonopettajan, tieto- ja 
viestintätekniikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2011–31.12.2012. Määräaikaisuu-
den perusteena on tieto- ja viestintätekniikkaopetuksen kokonaisvaltainen suunnitelma 
tiedekunnassa.   
 
 
Historian ja etnologian laitoksen johtajan Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
HuK Veli-Matti Andersson on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
25.10.2010–31.1.2011. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
HuK Hanna Hoffren on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 24.1.–
29.4.2011. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
FM Matti Roitto on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–
31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus. 
FM Antti Räihä on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–
31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus.   
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Kielten laitoksen johtajan Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
HuK Katja Huutokari on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–
31.5.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Pohjoinen monikielisyys -hanke.  
FM Niina Lilja on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–
30.6.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus. 
 
 
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtajan Tarja Nikulan päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt) 
 
Fil. yo Elisa Miettinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
15.10.2010–28.2.2011. Määräaikaisuuden perusteena on kielikylpykoulutuksen tilausselvitys. 
HuK Hannele Palviainen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.11.2010–28.2.2011. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
 
   
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johta jan Heikki Hangan päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FT Anna Helle on otettu yliassistentin, kirjallisuus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–
31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Keskinen. 
FM Reetta Mäki-Petäjä on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.1.–31.5.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti/ Taiteistuminen ja 
sen vaikutukset taiteeseen. 
FM Sanna-Mari Äyrämö on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.12.2010–30.11.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus. 
  
 
Viestintätieteiden laitoksen johtajan Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Laura Asunta on otettu yliopistonopettajan, yhteisöviestintä, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.5.2011. Määräaikaisuuden perusteena on opetuksen 
vahvistaminen professori Kaja Tampereen irtisanouduttua vuoden 2011 alusta. 
FM Jenni Hyvärinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.11.–
31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimustoiminnan kehittäminen. 
FM Laura Olkkonen on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-
aikainen 75 %) ajaksi 1.1.2011–30.6.2012. Määräaikaisuuden perusteena on What is expected of 
Media -tutkimushanke (HS-säätiö). 
 


