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Tiedoksi henkilöstöasioista 
 
 
Rehtorin päätökset 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
FT Erkki Vainikkala on sanoutunut irti taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen professorin, 
nykykulttuurin tutkimus, palvelussuhteesta 1.9.2011 lukien. 
 
 
Dekaanin päätökset 
 
Yliopistotutkija, FT Marko Lambergille on myönnetty ero tiedekuntaneuvoston jäsenyydestä 
1.3.2011 lukien. Amanuenssi, FM Tellervo Helin, Lambergin henkilökohtainen varajäsen, on 
siirtynyt varsinaiseksi jäseneksi hänen paikalleen 1.3.2011 lukien. 
 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
FT Mari Aro on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.3.2011–28.2.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran itsenäistymisvaihe (post doc). 
FT Sofia Kotilainen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.4.2011–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 
pätevöityminen tutkijanuralla. 
FT Tiina-Riitta Lappi on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, etnologia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on 
Suomen Akatemian projekti/Vieraita idästä? Siirtokarjalaisten ja venäläisten paluumuuttajien 
kertomuksia kotoutumisesta Suomeen. 
FT Niina Lilja on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.3.2011–28.2.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran itsenäistymisvaihe (post doc). 
FT Karita Mård-Miettinen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yliopistotutkijan, 
kielikoulutuspolitiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2012. 
Määräaikaisuuden perusteena on kielikoulutuspolitiikan verkosto: opettajankoulutus.  
FM Hanna Kietäväinen-Sirénille on myönnetty työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen 
tohtorikoulutettavan määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 3.5.–31.12.2011. 
FT Anne Pitkänen-Huhta on otettu kielten laitoksen professorin, kielen oppiminen ja opettaminen, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2011–30.6.2013. Määräaikaisuuden perusteena on 
vieraiden kielten opettajien laajennusohjelman loppuun saattaminen ja kielikampusyhteistyön 
edistäminen.  
FT Anne Pitkänen-Huhdalle on myönnetty palkaton työstä vapautus kielten laitoksen lehtorin, 
englannin kieli, palvelussuhteesta, ajaksi 1.8.2011–30.6.2013. 
 
 
Historian ja etnologian laitoksen johtajan Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Anne Häkkinen on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.4.2011–31.3.2013. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
 
 
 



Kielten laitoksen johtajan Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
HuK Saara Leskinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen 
55,2 %) ajaksi 16.3.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Englannin kielen vaihtelun, 
kontaktien ja muutoksen huippuyksikkö (2006–2011): Vuorovaikutusaineiston litterointi. 
 
 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johta jan Heikki Hangan päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FL Tiina Koivulahti on otettu suunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 21.3.–
31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Taiku-kandin suunnittelu. 
 
 


