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Tiedoksi henkilöstöasioista 
 
 
Rehtorin päätökset 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
FL Martti Heino on sanoutunut irti kielten laitoksen lehtorin, ruotsin kieli, palvelussuhteesta 
1.9.2011 lukien. 
FT Marko Lamberg on sanoutunut irti historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, 
palvelussuhteesta 1.3.2011 lukien.  
FM Jean-Philippe Lautenbacher on sanoutunut irti kielten laitoksen lehtorin, ranskan kieli (osa-
aikainen 52 %) palvelussuhteesta 1.8.2011 lukien. 
FT Jean-Yves Malherbe on sanoutunut irti kielten laitoksen lehtorin, ranskan kieli, 
palvelussuhteesta 1.8.2011 lukien. 
FL Seppo Pekkola on sanoutunut irti kielten laitoksen lehtorin, suomen kieli, palvelussuhteesta 
1.10.2011 lukien. 
 
 
Dekaanin päätökset 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
FT Marita Härmälä on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yliopistotutkijan, 
kielikoulutuspolitiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.2011–31.1.2012. 
Määräaikaisuuden perusteena on kielikoulutuspolitiikan verkosto: työelämän kielikoulutus. 
FT Marita Härmälälle on myönnetty palkaton työstä vapautus soveltavan kielentutkimuksen 
keskuksen tutkijan palvelussuhteesta ajaksi 1.2.2011–31.1.2012. 
FT Heli Kananen on otettu tiedekunnan tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.2.2011–31.1.2013. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran edistäminen (post doc) ja 
tiedekunnan tutkimusprofiilin vahvistaminen. 
FT Taneli Kukkoselle on myönnetty palkaton työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen 
professorin, antiikin tutkimus, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.2.–30.6.2011. 
FM Teija Kyllönen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimuskoordinaattorin 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.2011–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on 
kielikoulutuspolitiikan verkosto: työelämän kielikoulutus (2011) ja opettajankoulutus (2012). 
FT Mikko Laitinen on otettu tiedekunnan tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.2.2011–31.1.2013. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran edistäminen (post doc) ja 
tiedekunnan tutkimusprofiilin vahvistaminen. 
FT Riikka Nissi on otettu kielten laitoksen tutkimuskoordinaattorin määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.3.2011–29.2.2012.  Määräaikaisuuden perusteena on Kielikampus-
yhteistyön tutkimus- ja kehittämistoiminnan käynnistäminen. 
FM Mitra Raappana on otettu viestintätieteiden laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.3.2011–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on vuorovaikutus-
osaaminen virtuaalitiimeissä -hanke.    
 
 
 
 
 
 



Musiikin laitoksen johtajan Jaakko Erkkilän päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
Ins (AMK) Mikko Leimu on otettu laboratorioteknikon määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.2.–31.8.2011. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen EU7-puiteohjelman tutkimushanke 
/Usability of Music in Social Inclusion of Children (UMSIC). 
Ins. automaatio, fil.yo Esa Viirret on otettu yliopistonopettajan, musiikkikasvatus, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.–31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on suomalaisen 
musiikkikampushankkeen soiton ja laulun yksikön valmistelut. 
 
 
Viestintätieteiden laitoksen johtajan Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Niina Niskala on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.–
15.4.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimustoiminnan kehittäminen. 
  


