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Tiedoksi henkilöstöasioista 
 
 
Rehtorin päätökset 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
FT Urpo Kovala on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, taiteiden ja 
kulttuurin tutkimus, palvelussuhteeseen 1.1.2013 alkaen toistaiseksi. 
 
 
Dekaanin päätökset 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
FT Tuomas Eerolalle on myönnetty palkaton työstä vapautus musiikin laitoksen professorin, 
musiikkitiede, palvelussuhteesta ajaksi 1.8.2013–31.7.2014. 
FT Emese Mátyás on otettu kielten laitoksen tutkimuskoordinaattorin määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.–31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Tergujeff.  
FT Kristof Fenyvesi on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin, 
nykykulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2013. 
Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran itsenäistymisvaihe. 
FM Teija Kangasvieri on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimuskoordinaattorin 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2013–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on 
valtakunnallinen kielikoulutuspolitiikan verkosto (Kieliverkosto). 
FM Tomi Laapotti on otettu viestintätieteiden laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 14.1.2013–30.6.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 
sairaalatyöyhteisön työhyvinvointia edistävät vuorovaikutuskäytänteet -hanke. 
FT Petteri Laihonen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkijatohtorin, soveltava 
kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.2013–31.12.2016. Määräaikaisuuden 
perusteena on Soveltavan Kielentutkimuksen Foorumin ja Kielikampuksen kansainvälisen 

tutkimusohjelman suunnittelu ja kehittäminen.  
FT Karita Mård-Miettinen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yliopistotutkijan, 
kielikoulutuspolitiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2013. 
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Saarinen. 
FM Sanna Mustonen on otettu kielten laitoksen tohtorikoulutettavan, suomen kieli, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 8.12.2013–31.3.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
FT Hanna Pirinen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, taiteiden 
ja kulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2013–31.12.2016. 
Määräaikaisuuden perusteena on pätevöityminen vastuullisiin tutkimus- ja opetustehtäviin. 
FT Marko Punkanen on otettu musiikin laitoksen yliopistotutkijan, musiikkiterapia, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 21.1.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Erkkilä. 
ETM Maija Pöyhönen on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen opintoasiainpäällikön 
palvelussuhteeseen 7.1.2013 alkaen toistaiseksi. 
FT Taina Saarinen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yliopistotutkijan, 
kielikoulutuspolitiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2013–31.12.2016. 
Määräaikaisuuden perusteena on valtakunnallinen kielikoulutuspolitiikan verkosto (Kieliverkosto). 
FT Kristiina Skinnari on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkijatohtorin, soveltava 
kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2013–31.12.2014. Määräaikaisuuden 
perusteena on Suomen Akatemian hanke / Language and content integration: towards conceptual 
framework. 



FM Elina Tergujeff on otettu kielten laitoksen suunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen 
ajaksi 1.2.2013–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Soveltavan Kielentutkimuksen 
Foorumin ja Kielikampuksen kansainvälisen tutkimusohjelman käynnistäminen ja kehittäminen. 
FM Anne-Riitta Vanhala on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen amanuenssin palvelussuhteeseen 
25.2.2013 alkaen tostaiseksi. 
 
 
Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Timothy Riggs on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–
31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
 
 
Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FT Mari Arolle on myönnetty palkaton työstä vapautus tutkijatohtorin määräaikaisesta 
palvelussuhteesta ajaksi 1.2.–30.4.2013. 
FM Sanna Mustoselle on myönnetty työstä vapautus tohtorikoulutettavan, suomen kieli, 
määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.1.2013–31.1.2014. 
KTK Tiia Stén on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.–31.5.2013. 
Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
FM Elina Tergujeffille on myönnetty palkaton työstä vapautus suunnittelijan määräaikaisesta 
palvelussuhteesta ajaksi 1.2.–31.7.2013. 
 
 
Musiikin laitoksen johtaja Tuomas Eerolan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Iballa Burunat Perez on otettu tohtorikoulutettavan, musiikki, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2013–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian ja Tekesin hanke / Machine Learning for Future Music and Learning Technologies. 
 
 
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FT Taina Saariselle on myönnetty palkaton työstä vapautus yliopistotutkijan, 
kielikoulutuspolitiikka, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.1.–31.12.2013. 
 
 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johta ja Heikki Hangan päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt)  
 
FT Risto Niemi-Pynttärille on myönnetty palkaton työstä vapautus tutkijatohtorin, kirjallisuus, 
määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.2.–30.6.2013. 
FM Saana Tammisto on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 21.1.–
31.3.2013. Määräaikaisuuden perusteena on kirkollisen aineiston tutkimus / Paavali Juustenin 
säätiö. 
 
 
 
 
 



Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Eveliina Pennanen on otettu yliopistonopettajan, puheviestintä, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen, ajaksi 1.1.–31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Valkonen. 
FT Tarja Valkoselle on myönnetty palkaton työstä vapautus lehtorin palvelussuhteesta ajaksi 1.1.–
31.7.2013. 
 
 
Irtisanoutumiset 
 
FM Jaakko Holma on sanoutunut irti taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen 
yliopistonopettajan, taiteiden ja kulttuurin tutkimus, määräaikaisesta palvelussuhteesta 22.1.2013 
lukien. 
FT Arja Turunen on sanoutunut irti historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, etnologia, 
määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.1.2013 lukien. 


