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Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

YTM Laura Aineslahti on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen suunnittelijan 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.2015–30.6.2016. Määräaikaisuuden perusteena 

suunnittelu- ja kehittämistehtävät Tekesin määräaikaisessa RECENART -projektissa. 

PhD Antero Holmila on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, Suomen historia, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.2015–30.11.2016. Määräaikaisuuden perusteena on 

Suomen Akatemian hanke / Yli- ja poikkikansallinen ulkopolitiikka kansallisten parlamenttien 

haasteena, 1914–2014. 

FM Reetta Karjalainen on otettu kielten laitoksen tohtorikoulutettavan, soveltava kielitiede, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.3.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 

jatkokoulutus. 

FL Tiina Koivulahti on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen projektipäällikön 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.2015–30.6.2016. Määräaikaisuuden perusteena on 

suunnittelu- ja kehittämistehtävät Tekesin määräaikaisessa RECENART -projektissa. 

FT, dosentti Sofia Kotilainen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.3.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 

Normaalikoulun historiahanke (jatkorahoitus). 

FM Sari Laapotille on myönnetty osittainen työstä vapautus (työssäoloaika 80 %) tiedekunnan 

palvelukeskuksen osastosihteerin palvelussuhteesta ajalle 1.1.–31.12.2015. 

FT Maria Lassila-Merisalo on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkijatohtorin, journalistiikka, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.12.2014–30.11.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 

Helsingin Sanomain Säätiön stipendiaattiohjelmien vaikutukset -hanke. 

Viittomakielentulkki Minttu Laineelle on myönnetty osittainen työstä vapautus (työssäoloaika 60 %) 

kielten laitoksen viittomakielen tulkin palvelussuhteesta ajalle 1.1.–30.6.2015.                                                                                                                             

FT, dosentti Olli Matikainen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 

Suomen Akatemian Yhteiskunnan historian huippuyksikköhanke, jatkorahoitus ajalle 2015–2017. 

YTT Kaarina Nikunen on otettu viestintätieteiden laitoksen professorin, journalistiikka, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.1.–31.12.2015 tai siihen asti kunnes avoinna oleva 

tehtävä täytetään. Määräaikaisuuden perusteena on avoinna olevan tehtävän hoito. 

FM Terhi Paakkinen on otettu kielten laitoksen projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen 

ajalle 1.1.2015–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on vuonna 2016 pidettävien 

kansainvälisten konferenssien järjestelyt ja vuonna 2016 alkavan kansainvälisen maisteriohjelman 

käynnistäminen. 

FT Maili Pörhölälle on myönnetty osittainen työstä vapautus (työssäoloaika 20 %) 

viestintätieteiden laitoksen yliopistotutkijan, puheviestintä, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 

1.1.–31.7.2015.  

HuK Tiina Rinne on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen amanuenssin määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–8.5.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Mäkikangas. 

HuK Tiina Rinteelle on myönnetty palkaton työstä vapautus tiedekunnan palvelukeskuksen 

osastosihteerin palvelussuhteesta ajalle 1.1.–8.5.2015. 

FT Antti Räihä on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, Suomen historia, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.2015–31.8.2017. Määräaikaisuuden perusteena on 

Suomen Akatemian hanke / Identiteetit, kulttuuri ja valtionrakennus. Alueelliset erityispiirteet 



varhaismodernin ajan Ruotsissa, Venäjällä ja Suomen suuriruhtinaskunnassa 1720-luvulta 1840-

luvulle. 

FT Ville Sarkamo on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.1.2015–31.8.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 

hanke / Sota-ajan tulevaisuusvisiot. 

Fil. yo Pauliina Sopanen on otettu kielten laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen (työssäoloaika 80 %) ajalle 1.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 

laitokselta annettavat toimeksiannot sekä erityisesti Child2Ling -projektiin liittyvät tutkimusta 

avustavat tehtävät. 

HuK Teija Tatti on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen osastosihteerin määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 2.1.–8.5.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Rinne. 

FM Juha Tepolle on myönnetty osittainen työstä vapautus (työssäoloaika 80 %) tiedekunnan 

palvelukeskuksen hallintoamanuenssin palvelussuhteesta ajalle 9.2.–8.5.2015. 

FT Riikka Ullakonoja on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, soveltava kielitiede, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.2015–31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on 

Svenska Litteratursällskapetin rahoittama Fokus på uttalsinlärningen med svenska som mål- och 

källspråk -projekti. 

FT, dosentti Jorma Wilmi on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.2015–31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on 

sijaisuus / Ojala sekä toimiminen laitoksen tilaushankkeiden koordinaattorina.  

 

 

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FM Danny de Weerdtille on myönnetty palkaton työstä vapautus yliopistonopettajan, suomalainen 

viittomakieli, palvelussuhteesta, ajalle 1.1.–31.12.2015.  

Viittomakielentulkki (AMK) Veera Wusu on otettu viittomakielen tulkin määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–30.4.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Laine. 

  

 
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FM Heidi Löytynojalle on myönnetty työstä vapautus projektitutkijan määräaikaisesta 

palvelussuhteesta ajalle 27.1.–31.7.2015. 

 

 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja Heikki Hangan päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt) 

 

YTM Jonne Arjoranta on otettu tohtorikoulutettavan, digitaalinen kulttuuri, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.1.2015–30.4.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 

LuK Seppo Hornytzkyj on otettu laboratorioinsinöörin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 

1.12.2014–30.6.2015. Määräaikaisuuden perusteena on työskentely määräaikaisessa TEKES-

hankkeessa RECENART. 

 

 

 

  


