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Rehtorin päätökset 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
Dr.Phil. Anssi Halmesvirta on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, yleinen historia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2013–31.7.2014 kuitenkin enintään siihen saakka 
kunnes avoinna oleva tehtävä täytetään. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan tehtävän 
hoitaminen täyttöprosessin aikana. 
FT Jarmo Jantunen on otettu kielten laitoksen professorin, suomen kieli, palvelussuhteeseen 
1.8.2013 alkaen toistaiseksi. 
FT Pirjo Korkiakangas on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, etnologia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2013–31.7.2014 kuitenkin enintään siihen saakka 
kunnes avoinna oleva tehtävä täytetään. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan tehtävän 
hoitaminen täyttöprosessin aikana. 
 
 
Dekaanin päätökset 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
FM Danny de Weerdt on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, suomalainen viittomakieli, 
palvelussuhteeseen 1.8.2013 alkaen toistaiseksi. 
FT Juri Joensuu on otettu humanistisen tiedekunnan tutkijatohtorin, kirjallisuus, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.6.2013–31.5.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran 
edistäminen ennen muuta tutkimussuunnitelman kehittämisen ja kilpailukykyisen 
rahoitushakemuksen laatimisen kautta. 
FT Jukka Jouhki on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, etnologia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2013–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 
etnologian oppiaineen tehtäväjärjestelyt. 
FT Saara Jäntti on otettu humanistisen tiedekunnan tutkijatohtorin, englannin kieli, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.6.2013–31.5.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran 
edistäminen ennen muuta tutkimussuunnitelman kehittämisen ja kilpailukykyisen 
rahoitushakemuksen laatimisen kautta. 
FT Samu Kytölä on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, englannin kieli, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.5.2013–31.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian projekti / Language and Superdiversity. 
PhD Ana Llinares on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yliopistotutkijan, soveltava 
kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–15.10.2013. Määräaikaisuuden 
perusteena on Suomen Akatemian hanke / Language and content integration: towards a conceptual 
framework. 
FL Alexei Lobski on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, venäjän kieli ja kulttuuri, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2013–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 
kielten laitoksen tehtäväjärjestelyt venäjän kielen ja kulttuurin professorin tehtävän ollessa 
avoimena. 
FT Mika Lähteenmäki on otettu kielten laitoksen professorin, venäjän kieli ja kulttuuri, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2013–31.7.2014 kuitenkin enintään siihen saakka 
kunnes avoinna oleva tehtävä täytetään. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan tehtävän 
hoitaminen täyttöprosessin aikana. 



FM Helena Mackaylle on myönnetty työstä vapautus (40 %) soveltavan kielentutkimuksen 
keskuksen suunnittelijan palvelussuhteesta ajaksi 1.6.2013–31.5.2014. 
FL Minna Mäkinen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistonopettajan, etnologia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2013–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena 
sijaisuus / Jouhki. 
FT Susanna Niiranen on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2014–31.8.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 
Suomen Akatemian hanke / Lääketiedettä ilman lääkäreitä: seksuaalisuus, uni ja vakaa mieli. 
Terveyden määrittäjät keskiaikaisessa kansankielessä ja lääkintäperinteessä. 
FM Terhi Paakkinen on otettu kielten laitoksen projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen 
ajaksi 15.8.2013–31.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on SS20-konferenssin projektisihteerin 
tehtävät. 
FT Maare Paloheimo on otettu humanistisen tiedekunnan tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.6.2013–31.5.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran 
edistäminen ennen muuta tutkimussuunnitelman kehittämisen ja kilpailukykyisen 
rahoitushakemuksen laatimisen kautta. 
FM Laura Piippo on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistonopettajan, 
kirjallisuus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2013. Määräaikaisuuden 
perusteena on sijaisuus / Ahvenjärvi. 
FM Anna Puupponen on otettu kielten laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on viittomakielen 
korpuksen koostaminen. 
HuK Jutta Soininen on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen harjoittelijan määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 2.5.–30.9.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
FT Riikka Ullakonoja on otettu humanistisen tiedekunnan tutkijatohtorin, soveltava kielentutkimus, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.6.2013–31.5.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 
tutkijanuran edistäminen ennen muuta tutkimussuunnitelman kehittämisen ja kilpailukykyisen 
rahoitushakemuksen laatimisen kautta.  
  
 
Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
HuK Vesa Randelin on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 25.7.–
31.10.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
HuK Jarmo Taskinen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.5.–
31.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
 
 
Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
HuK Laura Kananen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–
31.8.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
HuK Auli Kotimäki on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.7.–
31.8.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
Fil. yo Heidi Paasikunnas on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–
31.8.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
BA Maria Vert-Miller on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 13.5.–
12.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
 
 
 
 



Musiikin laitoksen johtaja Tuomas Eerolan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
MA Birgitta Burger on otettu tohtorikoulutettavan, musiikkitiede, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Monitieteisen 
musiikintutkimuksen huippuyksikkö CoE -hanke. 
M.Sc., MA Anemone van Zijl on otettu tohtorikoulutettavan, musiikkitiede, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on Monitieteisen 
musiikintutkimuksen huippuyksikkö CoE -hanke. 
 
 
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt) 
 
Fil. yo Heidi Paasikunnas on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 16.5.–
15.7.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
BA Maria Vert-Miller on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 13.7.–
12.8.2013. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
 
 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johta ja Heikki Hangan päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt)  
 
FM Kaisa Ahvenjärvelle on myönnetty palkaton työstä vapautus yliopistonopettajan, kirjallisuus, 
palvelussuhteesta ajaksi 1.8.–31.12.2013. 
 
 
Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurmeen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Laura Asunta on otettu yliopistonopettajan, yhteisöviestintä, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.8.2013–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on yhteisöviestinnän 
opetuksen turvaaminen Pertti Hurmeen jäädessä eläkkeelle 1.6.2013 alkaen. 
FM Malgorzata Lahti on otettu tohtorikoulutettavan, puheviestintä, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 2.9.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
FM Hannele Välipakka on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.7.2013–30.6.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Sairaalatyöyhteisön työhyvinvointia edistävät 
vuorovaikutuskäytänteet -hanke / Työsuojelurahasto. 
 
 
 
 


