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Dekaanin päätökset 
 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
FM Kirsi-Maria Hytönen on otettu tiedekunnan suunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen 
ajaksi 1.8.2013–31.1.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tiedekunnan investointisuunnitelmaan 
sisältyvän tutkimuksen tukijärjestelmän pilotointi.  
FT Heikki Kuutti on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkijatohtorin, journalistiikka, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.6.2013–31.3.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 
Datajournalismi- ja Todenmukainen journalismi -tutkimushankkeet (Helsingin Sanomain säätiö).  
FM Anne Laajalahti on otettu viestintätieteiden laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on yhteisöviestinnän 
määräaikaiset opetustehtävät lehtori Hurmeen siirtyessä eläkkeelle 1.6.2013 alkaen sekä 
tutkimustyö PEP-hankkeessa. 
FM Ilona Riikonen on otettu tiedekunnan suunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.5.–31.10.2013. Määräaikaisuuden perusteena on tiedekunnan investointisuunnitelmaan sisältyvän 
tutkimuksen tukijärjestelmän pilotointi.  
FT Elina Tapio on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, suomalainen viittomakieli, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 8.4.2013–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 
tutkijanuran itsenäistymisvaihe (post doc). 
 
 
Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
Fil. yo Sanna-Kaisa Ollila on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 25.4.–
31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
 
 
Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
Fil. yo Jarkko Kekki on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 13.5.–
12.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
Fil. yo Pia Korhonen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 6.5.–
5.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
Fil. yo Mimmi Kytölä on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.6.–
31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
HuK Niina Malinen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 13.5.–
12.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.  
HuK Piia Porvali on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 6.5.–5.2013. 
Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
HuK Maiju Viljala on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.–30.6.2013. 
Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
 
 
 



Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt) 
 
Fil. yo Jarkko Kekki on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 13.7.–
12.8.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
Fil. yo Pia Korhonen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 22.7.–
21.8.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
Fil. yo Mimmi Kytölä on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–
31.8.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
HuK Niina Malinen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–
30.9.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
HuK Piia Porvali on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 6.6.–5.9.2013. 
Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
 
 
Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Pauliina Palttala on otettu yliopistonopettajan, yhteisöviestintä, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2013–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on yhteisöviestinnän 
määräaikaiset opetustehtävät lehtori Hurmeen siirtyessä eläkkeelle 1.6.2013 alkaen. 
 
 
 
 


