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Tiedoksi henkilöstöasioista 
 
 
 
Rehtorin päätökset 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
FT Vilma Luoma-aho on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonlehtorin, yhteisöviestintä, 
palvelussuhteeseen 1.8.2011 alkaen toistaiseksi. 
 
 
Dekaanin päätökset 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
FM Pia Bärlund on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on FinGer-projektin 
tutkimusraportin loppuunsaattaminen. 
FT Jari Eilola on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2011–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on pätevöityminen 
vastuullisiin tutkimus- ja opetustehtäviin. 
FT Janne Haikari on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2011–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Jyväskylän 
Normaalikoulun historia -hanke ja Suomen Akatemian hanke / Yksilöllinen toimijuus 
valtionrakennuksen aikakauden Ruotsissa (n. 1550–1650).  
FT Markku Hokkanen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on 
avoinna olevan tehtävän hoito (yliassistentuuri/Vilkuna). 
FT Jukka Jouhki on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistonopettajan, etnologia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2011–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 
etnologian opetuksen ja opetussuunnitelman uudistamishanke. 
FT Mikko Kuronen on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, ruotsin kieli, palvelussuhteeseen 
1.8.2011 alkaen toistaiseksi.  
FT Mikko Kuronen on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, ruotsin kieli, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2011–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus 
/Palviainen. 
FT Mikko Kuroselle on myönnetty palkaton työstä vapautus kielten laitoksen ruotsin kielen 
yliopistonopettajan palvelussuhteesta ajaksi 1.8.2011–31.7.2012. 
FT Petteri Laihonen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.2011–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on 
Suomen Akatemian projekti / Vertaileva tutkimus unkarilaisten vähemmistöjen kieli-ideologioista, 
kenttätöitä Slovakiassa, Karpatoruteniassa ja Székélyssä yhteistyössä paikallisten tutkijoiden 
kanssa. 
FT Olli Matikainen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on 
avoinna olevan tehtävän hoito (yliassistentuuri/Roiko-Jokela). 
PhD Kristine L. Munoz on otettu viestintätieteiden laitoksen professorin, kulttuurienvälinen 
viestintä (osa-aikainen 20 %), määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2011–31.7.2012. 
Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan tehtävän hoito.  



PhD Åsa Palviainen on otettu kielten laitoksen yliopistotutkijan, ruotsin kieli, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2011–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan 
ruotsin kielen professorin tehtävän hoitaminen. 
PhD Åsa Palviaiselle on myönnetty palkaton työstä vapautus kielten laitoksen ruotsin kielen 
lehtorin palvelussuhteesta ajaksi 1.8.2011–31.7.2012. 
PhD Habiba Sebkhi on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, ranskan kieli, 
palvelussuhteeseen 1.8.2011 alkaen toistaiseksi. 
FM Marja Seilonen on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, suomen kieli, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2011–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Suni.   
 
 
 
Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Janne Mattila on otettu tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2011–
31.8.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoittama 
SSALT -tutkimushanke (Subjectivity and Selfhood in the Arabic and Latin Traditions). 
FM Kaj Raiskio on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 15.8.–
16.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti/0Metsäteollisuus-
perustaisten liiketoimintamallien nousu, tuho ja uudelleen syntyminen. 
FM Jarmo Seppälä on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.6.–
31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti/Metsäteollisuus-
perustaisten liiketoimintamallien nousu, tuho, ja uudelleen syntyminen.  
 
 
 
Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
Viittomakielentulkki Minttu Laine on otettu viittomakielen tulkin määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Sipilä. 
 
 
 
Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Sirpa Korhonen on otettu yliopistonopettajan, kulttuurienvälinen viestintä, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on opetuksen 
vahvistaminen, oppiaineen toiminnan turvaaminen. 


