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Dekaanin päätökset 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
Fil.Dr. Elin Almér on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, ruotsin kieli, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen, ajaksi 2.1.2014–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian hanke / Språkliga uppfattningar och praktiker kring tvåspråkiga småbarn. 
FT Mari Bergroth on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, ruotsin kieli, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen, ajaksi 2.1.2014–31.8.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian hanke / Språkliga uppfattningar och praktiker kring tvåspråkiga småbarn. 
FT Birgitta Burger on otettu musiikin laitoksen tutkijatohtorin, musiikkitiede, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2014–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian hanke / Musiikin kognition dynamiikka. 
FM Eeva-Leena Haapakangas on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimusavustajan 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on ISIS-
hanke: Työikäisten maahanmuuttajien integrointi ja Suomen Akatemian hanke DIALUKI: Toisen 
vieraan kielen lukemisen ja kirjoittamisen diagnosointi (raportointi).  
FT Markku Hokkanen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistonlehtorin, historia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2014–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 
sijaisuus / Eilola. 
Merkonomi Marja Konivuori on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen toimistosihteerin 
palvelussuhteeseen 1.1.2014 alkaen toistaiseksi. 
PhD Rinna Kullaa on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 
sijaisuus / Halmesvirta. 
FT Satu Kähkönen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin, 
taidehistoria, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2014–31.12.2015. Määräaikaisuuden 
perusteena on sijaisuus / Lähdesmäki. 
FT Tiina-Riitta Lappi on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, etnologia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen, ajaksi 1.1.2014–31.10.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 
Suomen Akatemian hanke / Uudistuvan kaupungin tulonhankintatilojen luominen nuorisolle ja 
naisille. 
Kaup.tiet. yo Heikki Parkkonen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen 
sovellussuunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2014. 
Määräaikaisuuden perusteena on elektronisen Apples-lehden alustan loppuunsaattaminen ja Yleiset 
kielitutkinnot -kielitestin aineistoja kokoavan YKI-korpuksen portaalin rakentaminen. 
FT Sari Pöyhönen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen professorin, soveltava 
kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen, ajaksi 1.1.–31.3.2014 kuitenkin enintään siihen 
saakka kunnes avoinna oleva professorin tehtävä täytetään.  
FT Sari Pöyhöselle on myönnetty palkaton työstä vapautus soveltavan kielentutkimuksen 
keskuksen erikoistutkijan palvelussuhteesta ajaksi 1.1.–31.3.2014. 
FT Tuija Saresma on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, 
taidehistoria, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2014–31.1.2016. Määräaikaisuuden 
perusteena on Suomen Akatemian hanke / Populismi liikkeenä ja retoriikkana. 
 
 
 



Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Mikko Hiljanen on otettu tohtorikoulutettavan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen 
ajaksi 1.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
FT Anu Koskivirralle on myönnetty palkaton työstä vapautus yliopistotutkijan, historia, 
määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.1.–28.2.2014. 
 
 
Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
HuK Outi Pippuri on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen 60 
%) ajaksi 1.1.–30.6.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / ProGram.  
FM Miika Kuhalle on myönnetty palkaton työstä vapautus tohtorikoulutettavan, latinan kieli, 
määräaikaisesta palvelussuhteesta ajaksi 1.11.2013–31.7.2014. 
 
 
 


