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Tiedoksi henkilöstöasioista 
 
 
 
 
Rehtorin päätökset 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
FT Tuomas Eerola on otettu musiikin laitoksen professorin, musiikkitiede, palvelussuhteeseen 
1.9.2011 alkaen toistaiseksi. 
FT Ritva Takkinen on otettu kielten laitoksen professorin, viittomakieli, palvelussuhteeseen 
1.9.2011 alkaen toistaiseksi. 
  
 
Dekaanin päätökset 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
Merkonomi Jenni Arovaara on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen osastosihteerin 
palvelussuhteeseen 1.8.2011 alkaen toistaiseksi.  
PhD Mette Buchardt on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen, ajaksi 1.8.–31.10.2011. Määräaikaisuuden perusteena on 
Pohjoismainen huippuyksikkö NordWel.  
FT Outi Fingerroos on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, etnologia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on 
etnologian yliassistentuurin sijaisuus / Korkiakangas ja Monikulttuurisuus ja vuorovaikutus -hanke. 
FT Mika Hallila on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen professorin, kirjallisuus, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2011–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on 
sijaisuus / Karkulehto. 
FT Mika Hallilalle on myönnetty palkaton työstä vapautus taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen 
laitoksen yliopistotutkijan, kirjallisuus, palvelussuhteesta ajaksi 1.9.2011–31.7.2012.  
FM Laura Hirvelle on myönnetty työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen 
tohtorikoulutettavan määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 2.7.–1.11.2011. 
FT Kirsi Hänninen on sanoutunut irti historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin 
määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.9.2011 lukien.  
FT Sanna Karkulehto on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin, 
kirjallisuus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2011–31.7.2012. Määräaikaisuuden 
perusteena on Suomen Akatemian projekti / Seksuaalisuuden, väkivallan ja talouden representaatiot 
sekä intersektionaalisuus kotimaisessa nykykirjallisuudessa. 
FT Sanna Karkulehdolle on myönnetty työstä vapautus professorin, kirjallisuus, palvelussuhteesta 
ajaksi 1.9.2011–31.7.2012. 
FT Pirjo Korkiakangas on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, etnologia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on 
sijaisuus / Snellman. 
FT Pirjo Korkiakankaalle on myönnetty työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen 
yliassistentin, etnologia, palvelussuhteesta ajaksi 1.9.–31.12.2011. 
FT Sofia Kotilainen on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2011–31.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 
Suomen Akatemian projekti / Lukutaidosta etua elämään: Luku- ja kirjoitustaidon kehittymisen 



vaikutukset sosiaalisen nousun mahdollisuuksiin syrjäisissä maaseudun paikallisyhteisöissä (n. 
1800–1930). 
FT Sofia Kotilaiselle on myönnetty palkaton työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen 
yliopistotutkijan, historia, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.9.2011–31.8.2014. 
PhD Rinna Kullaa on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.2011–31.5.2012. Määräaikaisuuden perusteena on 
Suomen Akatemian projekti / Parlamentaarinen konfliktinratkaisu 1900-luvun Britanniassa.  
FL Minna Mäkinen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistonopettajan, etnologia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2011–31.10.2012. Määräaikaisuuden perusteena on 
sijaisuus / Jouhki. 
FT Riikka Nissi on sanoutunut irti kielten laitoksen tutkimuskoordinaattorin määräaikaisesta 
palvelussuhteesta 1.9.2011 lukien. 
FM Terhi Paakkiselle on myönnetty työstä vapautus kielten laitoksen tutkimussihteerin 
määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.9.–31.12.2011. 
FT Leena Paaskoski on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, etnologia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.2011–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on 
Suomen Akatemian projekti / Onnen maa? Pitkä 50-luku, arki, nostalgia ja museot. 
FM Pauliina Palttalalle on myönnetty työstä vapautus viestintätieteiden laitoksen projektitutkijan 
määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 22.8.–31.12.2011.  
FT Hanna Snellmanille on myönnetty työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen professorin, 
etnologia, palvelussuhteesta ajaksi 1.9.–31.12.2011. 
PhD Anna Solin on sanoutunut irti kielten laitoksen yliassistentin, kielet, palvelussuhteesta 1.8.2011 
lukien. 
FT Arja Turuselle on myönnetty työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, 
etnologia, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.9.2011–11.6.2012. 
 
 
Opintoasiainpäällikön päätökset 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
FM Pia Bärlund on sanoutunut irti soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan 
määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.8.2011 lukien. 
PhD José Filipe Pereira da Silva on sanoutunut irti historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin 
määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.8.2011 lukien. 
FM Tiina Räisäselle on myönnetty työstä vapautus kielten laitoksen tohtorikoulutettavan 
määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 23.9.2011–4.8.2012.   
 
 
Historian ja etnologian laitoksen johtajan Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
HuK Petteri Laasanen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 25.7.–
28.10.2011. Määräaikaisuuden perusteena on yliopisto-opiskelijoiden harjoittelu. 
 
 
Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
Fil. yo Irja Seilola on otettu tutkimusavustajan (osa-aikainen 55,2 %) määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2011.  Määräaikaisuuden perusteena viittomakielen typologia-
projektin ja lapsen kielen projektin aineistojen annotointi. 
 
 



 
Musiikin laitoksen johtaja Jaakko Erkkilän päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Rafael Ferrer on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–
31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
Ins. (AMK) Mikko Leimu on otettu laboratorioteknikon määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.9.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimus- ja äänilaboratorion tehtävät ja musiikin 
laitoksen tehtäväjärjestelyt. 
FM Mikko Myllykoski on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–
31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
FT Marko Punkanen on otettu yliopistonopettajan, musiikkiterapia (osa-aikainen 55,2 %) 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on 
musiikkiterapian maisteriohjelman opetustehtävät. 
 
 
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Maija Lappalainen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.9.2011–31.8.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Työikäisten 
maahanmuuttajien integroituminen työ- ja ammattiyhteisöihin Suomessa. 
Datanomi Marko Lehtonen on otettu sovellussuunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen 
ajaksi 2.9.2011–30.6.2012. Määräaikaisuuden perusteena on yleiset kielitutkinnot: tekstikorpuksen 
ja tehtävätietokannan ohjelmointityöt. 
FM Jussi Visti on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2011–
29.2.2012. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan tehtävän hoitaminen. 
 
 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johta ja Heikki Hangan päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Sergio Tavares on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–
30.11.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / Aika ja temporaalisuus 
digitaalisessa fiktiossa. 
 
 
Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdeasiat) 
 
FM Aino-Maria Ruggiero on otettu tohtorikoulutettavan, yhteisöviestintä, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on on CATO-projekti. 
FM Aleksi Koski on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–
31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimushankkeiden suunnittelussa avustaminen. 


