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Tiedoksi henkilöstöasioista 
 
 
Rehtorin päätökset 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
FT Pasi Ihalainen on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, yleinen historia, 
palvelussuhteeseen 1.1.2012 alkaen toistaiseksi. 
FT Raine Koskimaa on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen professorin, 
nykykulttuurin tutkimus, palvelussuhteeseen 1.1.2012 alkaen toistaiseksi. 
 
 
Dekaanin päätökset 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
FD Sally Boyd on otettu kielten laitoksen professorin, soveltava kielitiede (osa-aikainen 15 %), 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on kielten 
laitoksen, kielikampuksen ja humanistisen tiedekunnan kansainvälisen tutkimustoiminnan 
kehittäminen ja kansainvälisen hankerahoituksen hakeminen. 
FM Taru-Maija Heilala-Rasimov on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen suunnittelijan 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2012–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 
tiedekunnan konferenssiosaamisen kehittäminen, henkilöstön kouluttaminen sekä tapahtumien 
organisoinnin systematisointi. 
Viittomakielen tulkki Eija Jääskeläiselle on myönnetty palkaton työstä vapautus kielten laitoksen 
viittomakielen tulkin määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.1.–31.7.2012. 
PhD Tiina Lammervo on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimuskoordinaattorin 
palvelussuhteeseen 16.1.2012 alkaen toistaiseksi. 
Ins. (AMK) Mikko Leimu on otettu musiikin laitoksen laboratorioteknikon määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on monitieteisen 
musiikintutkimuksen huippuyksikkö. 
FT Ville Sarkamo on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.2012–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran 
itsenäistymisvaihe (post doc). 
FT Hanna Snellmanille on myönnetty palkaton työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen 
professorin palvelussuhteesta 1.1.–31.7.2012. 
 
 
Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
Fil. yo Lauri Karvonen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 16.1.–
31.3.2012. Määräaikaisuuden perusteena on yliopisto-opiskelijoiden harjoittelu. 
 
 
Musiikin laitoksen johtaja Jaakko Erkkilän päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Janne Seppänen on otettu tohtorikoulutettavan, musiikkitiede, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 2.1.–30.6.2012. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
 
 



Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johta ja Heikki Hangan päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt) 
 
MA Ljiljana Radosevic on otettu tohtorikoulutettavan, nykykulttuurin tutkimus, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2012–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
 
 
Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
Ekonomi Annamaija Manniselle on myönnetty palkaton työstä vapautus lehtorin, journalistiikka, 
palvelussuhteesta ajaksi 16.1.–31.12.2012. 
FM Aino-Maria Ruggiero on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–
31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on CATO-projekti / Palttalan sijaisuus. 
FM Panu Uotila on otettu yliopistonopettajan, journalistiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen 
ajaksi 16.1.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Manninen.  
 


