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Dekaanin päätökset 
 
Palvelussuhdejärjestelyt 
 
FM Tiina Hemminki on otettu tiedekunnan amanuenssin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
1.1.–31.1.2014. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Salminen. 
FT Tuuli Lähdesmäki on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, 
taidehistoria, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2014–31.3.2016. Määräaikaisuuden 
perusteena on Suomen Akatemian hanke / Populismi liikkeenä ja retoriikkana. 
FT Johanna Maksimainen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen 
tutkimuskoordinaattorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.3.2014. 
Määräaikaisuuden perusteena on monitieteinen tutkimushanke / Vilpittömät kuvat – visuaalinen 
toiseus ja taiteen muuttuvat tulkinnat. 
FT Maili Pörhölä on otettu yliopistonlehtorin, puheviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen 
ajaksi 1.1.–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan puheviestinnän professuurin 
hoitaminen sekä opetusresurssien vahvistaminen. 
FM Marja Seilonen on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, suomen kieli, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.–31.1.2014. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Suni. 
FT Marc Thompson on otettu musiikin laitoksen yliopistonlehtorin, musiikki, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2014–31.12.2018. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus /  
Toiviainen. 
 
 
Varadekaani Raine Koskimaan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
PhD Antero Holmila on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, Suomen historia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 
Suomen Akatemian yhteiskunnan historian huippuyksikkö. 
 
  
Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Pilvi Hämeenaho on otettu tohtorikoulutettavan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen 
ajaksi 2.1.–31.3.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
FM Miina Kaarkoski on otettu tohtorikoulutettavan, yleinen historia, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 2.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
FM Jyri Mäkelä on otettu tohtorikoulutettavan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 
2.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
FM Matti Roitto on otettu tohtorikoulutettavan, yleinen historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen 
ajaksi 1.1.–30.6.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
FM Sanna Tawah on otettu tohtorikoulutettavan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen 
ajaksi 2.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
FM Aarni Virtanen on otettu tohtorikoulutettavan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 2.1.–
31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.  
 
 
 
 



 
Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
MA Petra Linderoos on otettu tohtorikoulutettavan, saksan kieli ja kulttuuri, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 2.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
FM Saija-Riikka Peuronen on otettu tohtorikoulutettavan, englannin kieli, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
 
 
Musiikin laitoksen johtaja Riitta Raution päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
Ins. (AMK) Mikko Leimu on otettu tutkimusavustajan (osa-aikainen 80 %) määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.5.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimusaineistojen 
luokittelu, analysointi ja datahallinta sekä tekniset tukitehtävät.  
 
 
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt) 
 
MA Dmitri Leontjev on otettu tohtorikoulutettavan, soveltava kielitiede, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 2.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
FM Sanna Olkkonen on otettu tohtorikoulutettavan, soveltava kielitiede, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 2.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
   
 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johta ja Heikki Hangan päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt) 
 
YTM Jonne Arjoranta on otettu tohtorikoulutettavan, digitaalinen kulttuuri, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 2.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.    
YTM Marika Haikonen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–
31.3.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tiedekunnan infrastruktuurin kehittämishanke. 
FL Tiina Koivulahti on otettu projektipäällikön määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–
31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Tekesin RECENART-projekti.  
FM Heidi Kosonen on otettu tohtorikoulutettavan, taidehistoria, määräaikaiseen palvelussuhteeseen 
ajaksi 2.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
MA Ljiljana Radosevic on otettu tohtorikoulutettavan, nykykulttuuri, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
FM Saana Tammisto on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–
31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimusinfrastruktuurihankkeen pilotointi. 
 
 
Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin ja varajohtaja Leena Mikkolan päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Emmi Hyvönen on otettu yliopistonopettajan, yhteisöviestintä, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 2.1.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on yhteisöviestinnän 
opetusresurssien vahvistaminen (Sari-Maarit Peltolan irtisanouduttua 1.11.2013 alkaen). 
Tradenomi Mari Svahn on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–
28.2.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimusaineiston käsittely. 
FM Kimmo Taiminen on otettu tohtorikoulutettavan, yhteisöviestintä, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2014–30.6.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 


