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Dekaanin päätökset 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
Aleksandr Bagdasaroville on myönnetty osittainen työstä vapautus (työaika 58 %) musiikin 
laitoksen lehtorin (pianonsoitto) palvelussuhteesta 1.9.2013 alkaen toistaiseksi. 
FT Kristof Fenyvesi on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin, 
nykykulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2014. 
Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran itsenäistymisvaihe. 
FM Anne Laajalahti on otettu viestintätieteiden laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on yhteisöviestinnän 
tutkimuksen kehittäminen ja opetuksen turvaaminen henkilöstöjärjestelyjen ollessa kesken.  
PhD Geoffrey Luckille on myönnetty palkaton työstä vapautus musiikin laitoksen yliopistotutkijan, 
kognitiivinen musiikin tutkimus, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.8.2013–31.7.2014.  
FT Vilma Luoma-aholle on myönnetty osittainen työstä vapautus (50 %) viestintätieteiden laitoksen 
yliopistonlehtorin, yhteisöviestintä, palvelussuhteesta ajaksi 1.9.–31.12.2013. 
FT Susanna Myllylä on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, etnologia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.2013–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 
Suomen Akatemian hanke / Uudistuvan kaupungin tulonhankintatilojen luominen nuorisolle ja 
naisille Addis Abebassa Etiopiassa. 
PhD Emilia Palonen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, 
nykykulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.–31.10.2013. 
Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Populismi liikkeenä ja retoriikkana. 
FL Sari-Maarit Peltola on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonopettajan, yhteisöviestintä, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 
yhteisöviestinnän opetuksen turvaaminen henkilöstöjärjestelyjen ollessa kesken. 
FM Mitra Raappana on otettu viestintätiteiden laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 
Vuorovaikutusosaaminen virtuaalitiimeissä -hanke. 
FM Johanna Raimi on otettu humanistisen tiedekunnan (hungarologia), yliopistonopettajan, 
hungarologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 16.9.2013–31.5.2014. Määräaikaisuuden 
perusteena on määräaikainen hanke (hungarologia). 
 
 
Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Juuso Marttila on otettu tohtorikoulutettavan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen 
ajaksi 1.1.–30.4.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
FM Teemu Häkkinen on otettu tohtorikoulutettavan, yleinen historia, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.10.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
  
 
 
 
 
 



Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Mari Honko on otettu yliopistonopettajan, suomen kieli (osa-aikainen 80 %), määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 2.9.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on suomen kielen ja 
kulttuurin maisteriopintojen suunnittelu ja käynnistäminen. 
FM Miika Kuha on otettu tohtorikoulutettavan, latinan kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen 
ajaksi 2.9.2013–30.6.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Tiedon 
välitys myöhäiskeskiajalla ja renessanssissa. 
  
 
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt) 
 
KM Nina Sivunen on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.9.2013–
31.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Opetushallituksen kehittämishanke suomalaisen 
viittomakielen sisällyttämiseksi Yleisiin kielitutkintoihin. 
 
 
Viestintätieteiden laitoksen varajohtaja Leena Mikkolan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
Fil. yo Santeri Niemi on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.9.–
31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on What is expected of the Media -tutkimushanke (HS-
säätiö), tekninen toimitustyö. 
Tradenomi, yhteisöviestinnän maisteriopiskelija Mari Svahn on otettu tutkimusavustajan 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.9.–31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on 
tiedekunnan monitieteiset tutkimushankkeet, tutkimusaineistojen käsittely, luokitus ja koodaus. 
 
 
Irtisanoutumiset  
 
PhD Muiris Ó Laoire on irtisanoutunut soveltavan kielentutkimuksen keskuksen professorin, 
soveltava kielentutkimus, määräaikaisesta palvelussuhteesta 16.9.2013 alkaen. 
 


