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Tiedoksi henkilöstöasioista 

 

 

Rehtorin päätökset 
 

Palvelussuhdejärjestelyt 
 

FT Kustaa H.J. Vilkuna on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, Suomen historia, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.12.2011–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on 

sijaisuus / Karonen. 

  

 

Dekaanin päätökset 

 

Palvelussuhdejärjestelyt 
 

M.Sc. Vinoo Alluri on otettu musiikin laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen 

ajaksi 1.1.2012–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on FiDiPro-hanke / Machine Learning 

for Future Music and Learning Technologies.  

FT Anna Helle on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, kirjallisuus, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on 

sijaisuus / Hallila. 

FM Katja Huutokari on otettu kielten laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 

hanke / Peripheral Multilingualism. 

FT Maarit Knuuttila on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen amanuenssin määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajaksi 8.11.–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Salminen. 

FM Sirpa Korhonen on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonopettajan, kulttuurienvälinen 

viestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2012. Määräaikaisuuden perusteena 

on opetuksen vahvistaminen ja oppiaineen toiminnan turvaaminen. 

FT Satu Matikainen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistonlehtorin, historia, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on 

sijaisuus / Vilkuna.   

 

 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FM Laura Hirvi on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–

31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 

 

 

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FT Tuomo Fonsén on otettu tutkimuskoordinaattorin, kielentutkimus, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on uuden Langnet-

tutkijakoulun käynnistäminen. 

 

 

 

 

 



Musiikin laitoksen johtaja Jaakko Erkkilän päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FM Henna-Riikka Peltola on otettu tohtorikoulutettavan, musiikki, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.   

 

 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hangan päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FT Giovanna Di Rosario on otettu tutkijatohtorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 15.10.–

31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on Humanities in the European Research Area -hanke 

(HERA).  

HuK Marja Lehto on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 7.11.2011–

4.5.2012. Määräaikaisuuden perusteena on yliopisto-opiskelijoiden harjoittelu.  

 

 

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

MA Joanna Gloc on otettu tohtorikoulutettavan, journalistiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen 

ajaksi 2.1.–31.5.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.  

 

 


