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Tiedoksi henkilöstöasioista 
 
 
 
Dekaanin päätökset 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
FT Outi Fingerroos on otettu historian ja etnologian laitoksen akatemiatutkijan määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2012–31.8.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian hanke / Perhe koolle. Tutkimus somalialaisten maahanmuuttajien ja virkamiesten 
kokemuksista perheenyhdistämisprosessista. 
FM Maija Lappalainen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimusavustajan 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2012–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 
Suomen Akatemian hanke / Työikäisten maahanmuuttajien integroituminen työ- ja 
ammattiyhteisöihin Suomessa. 
FT Niina Lilja on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, diskurssintutkimus, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.3.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran 
itsenäistymisvaihe. 
PhD Simo Määttä on otettu kielten laitoksen yliopistotutkijan, diskurssintutkimus, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2012–31.7.2016. Määräaikaisuuden perusteena on pätevöityminen 
vastuullisiin tutkimus- ja opetustehtäviin. 
FM Paulina Nyman-Koskinen on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, ruotsin kieli, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2012–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 
sijaisuus / Lahtinen. 
Kaup.tiet. ylioppilas Heikki Parkkonen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen 
sovellussuunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 6.8.2012–31.12.2013. 
Määräaikaisuuden perusteena on projektiluonteinen tehtävä elektronisen Apples-lehden alustan ja 
kielikoulutuspolitiikan verkkoportaalin rakentamiseksi. 
Fil. yo Tiina Rinne on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen harjoittelijan määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 11.6–30.9.2012. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.  
VTT Sirpa Tenhunen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, etnologia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.2012–30.11.2013. Määräaikaisuuden perusteena on 
Suomen Akatemian hanke / Mobile technology, gender and development in Africa, India -hanke. 
FT Minnaleena Toivola on otettu kielten laitoksen tutkimuskoordinaattorin määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2012–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Valtakunnallisen 
kielentutkimuksen tohtoriohjelman (Langnet) koordinointi Jyväskylän yliopiston kielten laitoksessa 
vuosina 2012–2015. 
Emeritaprofessori Susan Wrigth on otettu kielten laitoksen professorin, soveltava kielitiede, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on kielten 

laitoksen, Kielikampuksen ja humanistisen tiedekunnan kansainvälisen tutkimustoiminnan 

kehittäminen ja kansainvälisen hankerahoituksen hakeminen. 
 
 
Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
Yo Tiina Kaatiala on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 28.5.–
15.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on arkistoaineiston kerääminen tutkimushankkeeseen. 
 
 
 



Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
Yo Jarkko Keränen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.6.–
31.8.2012. Määräaikaisuuden perusteena on Kouluikäisten viittomakielen aineiston annotointi 
opetus- ja tutkimuskäyttöön. 
FM Tiina Räisänen on otettu tohtorikoulutettavan, englannin kieli, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.2012–31.8.2013. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
 
 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johta ja Heikki Hangan päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Saana Tammisto on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.6.–
31.7.2012. Määräaikaisuuden perusteena on yhteistyösopimus Mäntän kirkon esineistön 
tutkimuksesta ja inventoinnista / Yhteiskunnallinen vuorovaikutus -projekti. 
 
 
Irtisanoutumiset 
 
FM Meri Arnala on sanoutunut irti tiedekunnan palvelukeskuksen amanuenssin palvelussuhteesta 
1.7.2012 lukien. 
FM Virpi Masonen on sanoutunut irti kielten laitoksen yliopistonopettajan, suomen kieli, 
määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.8.2012 lukien. 
FT Hanna Snellman on sanoutunut irti historian ja etnologian laitoksen professorin, etnologia, 
palvelussuhteesta 1.8.2012 lukien. 
 


