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Tiedoksi henkilöstöasioista 
 
 
 
Dekaanin päätökset 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
FM Danny De Weerdtille on myönnetty työstä vapautus kielten laitoksen yliopistonopettajan, 
suomalainen viittomakieli, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.8.2011–31.7.2012. 
HuK Elisa Miettinen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2011–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on 
OKM:n rahoittama hanke / Kielikoulutuspolitiikan verkosto. 
FT Margarethe Olbertz-Siitonen on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2011–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian hanke / Vuorovaikutusosaaminen virtuaalitiimeissä.  
FM Pauliina Palttala on otettu viestintätieteiden laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.5.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on CATO-projektin 
koordinointi. 
FL Sari-Maarit Peltola on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonopettajan, yhteisöviestintä, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2011–31.7.2012. määräaikaisuuden perusteena on 
yhteisöviestinnän opetustehtävien hoitaminen ja tutkimustoiminnan vahvistaminen.  
FM Jaana Siljamäki on otettu viestintätieteiden laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Kohti kiinnostavaa 
journalismia -tutkimushanke.   
FM Elina Tapio on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, suomalainen viittomakieli, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2011–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on 
sijaisuus/De Weerdt. 
FT Riikka Ullakonoja on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkijatohtorin 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.5.2011–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on 
Suomen Akatemian hanke / DIALUKI – toisen tai vieraan kielen lukemisen ja kirjoittamisen 
diagnosointi. 
FT Jorma Wilmi on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi1.9.2011–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena ovat 
tilaushistoriahankkeet: Jyväskylän maalaiskunnan historian viimeistely sekä Keskimaa osk:n 
historia. 
 
 
Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Pilvi Hämeenaho on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
2.5.2011–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
HuK Johanna Pietiläinen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 26.4.–
31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
 
 
Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Danny De Weerdt on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.8.2011–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 



FM Heidi Koskela on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–
31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
FM Helena Miettinen on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–
31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
FM Marianne Toriseva on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.7.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
 
 
Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Anne Laajalahti on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–
31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
FM Niina Niskala on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.5.–
30.9.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimustoiminnan kehittäminen. 
HuK Kristiina Tolvanen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–
31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on What is expected of the Media in a Reputation 
Society -hanke / Helsingin Sanomain Säätiö. 
  


