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Tiedoksi henkilöstöasioista 
 
 
 
Dekaanin päätökset 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
FM Laura McCambridge on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, englannin kieli, 
palvelussuhteeseen 1.1.2013 alkaen toistaiseksi. 
FT Jukka Jouhki on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, etnologia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.11.2012–31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on 
Suomen Akatemian projekti/Mobile technology, gender and development in Africa, India and 
Bangladesh. 
FT Jukka Jouhkille on myönnetty palkaton työstä vapautus yliopistonopettajan, etnologia, 
määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.1.2012–31.7.2013. 
PhD Christopher Lloyd on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, yhteiskuntahistoria, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen, 12,5 %) ajaksi 17.9.2012–16.8.2014. 
Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian rahoittama huippuyksikkö/Yhteiskunnan 
historia: kontekstuaalinen analyysi suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja identiteeteistä 1400–
2000. 
FL Minna Mäkinen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistonopettajan, etnologia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.11.2012–31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on 
sijaisuus/Jouhki. 
FT Sari Pöyhönen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen professorin, soveltava 
kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.2012–31.12.2013, kuitenkin enintään 
siihen saakka, kunnes tehtävä saadaan täytettyä. 
FT Sari Pöyhöselle on myönnetty palkaton työstä vapautus soveltavan kielentutkimuksen 
keskuksen erikoistutkijan palvelussuhteesta ajaksi 1.9.2012–31.12.2013. 
Fil. yo Tiina Rinne on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen harjoittelijan määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on yliopisto-
opiskelijoiden harjoittelu.  
FM Aino-Maria Ruggiero on otettu viestintätieteiden laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2013–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on CATO-projekti 
(EU FP7).  
FM Tanja Välisalo on otettu tiedekunnan yliopistonopettajan, tieto- ja viestintätekniikka, 
palvelussuhteeseen 1.9.2012 alkaen toistaiseksi. 
 
 
Varadekaani Marjatta Vanhala-Aniszewskin päätökset 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
FT Antti Räihä on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, Suomen historia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen, ajaksi 3.9.2012–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 
Suomen Akatemian rahoittama huippuyksikkö/Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi 
suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja identiteeteistä 1400–2000. 
 
 
 
 



Musiikin laitoksen johtaja Tuomas Eerolan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FT Vinoo Allurille on myönnetty työstä vapautus tutkijatohtorin määräaikaisesta palvelussuhteesta 
ajaksi 22.11.2012–31.5.2013. 
PhD Olivier Lartillot-Nakamuralle on myönnetty palkaton työstä vapautus akatemiatutkijan 
määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.9.2012–31.5.2013. 
FM Mikko Myllykoskelle on myönnetty palkaton työstä vapautus yliopistonopettajan, musiikki, 
määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.9.–31.12.2012. 
 
 
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt) 
 
PhD Christiane Dalton-Puffer on otettu yliopistotutkijan, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 17.9.2012–17.2.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian hanke / Language and content integration: towards conceptual framework.  
 
 
Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Vilja Laaksonen on otettu yliopistonopettajan, puheviestintä, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 3.9.–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Valkonen. 
FT Vilma Luoma-aholle on myönnetty työstä vapautus yliopistonlehtorin, yhteisöviestintä, 
palvelussuhteesta ajaksi 29.9.2012–30.7.2013. 
FT Tarja Valkoselle on myönnetty palkaton työstä vapautus lehtorin, puheviestintä, 
palvelussuhteesta ajaksi 1.9.–31.12.2012. 
 


