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Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
Merkantti Merja Heikkinen on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen toimistosihteerin 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.5.–30.9.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 
vuorotteluvapaan sijaisuus / Riipinen.  
FT Heikki Kuutti on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkijatohtorin, journalistiikka, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.4.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 
Datajournalismin työkäytännöt -tutkimushanke (HS-säätiö). 
FL Alexei Lobski on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, venäjän kieli ja kulttuuri, 
palvelussuhteeseen 1.8.2014 alkaen toistaiseksi. 
FT Tamás Szabó on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yliopistotutkijan, soveltava 
kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.4.2014–31.3.2016. Määräaikaisuuden 
perusteena on EU / Marie Curie -sopimus ajalle 1.4.2014–31.3.2016 / Finding own words - In the 
search of non-authoritative education in Hungary. Metadiscourses, identities and strategies in 
students’ and teachers’ interactive practices in standard and alternative settings.  
HuK Teija Tatti on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen harjoittelijan määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajalle 3.3.–31.5.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
FT Heidi Vaarala on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yliopistotutkijan, kielitaidon 
arviointi, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.6.2014–28.2.2015. Määräaikaisuuden 
perusteena on kielitaidon arvioinnin kehittäminen aikuisten maahanmuuttajien 
kotoutumiskoulutuksessa -selvityshanke. 
 
 
Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
HuK Jarmo Taskinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajaksi 17.3.–
17.6.2014. Määräaikaisuuden perusteena on laitoksen määräaikaisissa hankkeissa avustaminen. 
 
 
Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
HuK Anne-Maija Malmisalo-Lensu on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen 
(osa-aikainen 50 %) ajalle 2.5.–30.6.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Kielikampuksen 
kesäleirin projektisihteerin tehtävät. 
FM Saija-Riikka Peuronen on otettu tohtorikoulutettavan, englannin kieli, määräaikaiseen 
palvelussuhteen ajalle 1.9.2014–31.8.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
 
 
Musiikin laitoksen johtaja Riitta Raution päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
Fil. yo Sanna Klemetti on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.–
31.5.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Sanoja ilman sanoja -projektin tutkimusaineiston 
analysoiminen. 
Fil. yo Oskari Koskela on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-
aikainen 50 %) ajalle 2.–30.6. ja 1.–31.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 
kuuntelukokemuksen tutkiminen ryhmähaastattelumenetelmällä. 



Fil. yo Olli Moilanen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.–
31.5.2014. Määräaikaisuuden perusteena on North-South-South -vaihto-ohjelman aikana Afrikassa 
kerätyn tutkimusaineiston (videotallenteet) esianalysointi, luokittelu, tallentaminen ja metadatan 
luominen. 
HuK Sigri Sauna-aho on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen 
50 %) ajalle 2.–30.6.2014 ja 1.–31.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on North-South-South -
vaihto-ohjelman aikana Afrikassa kerätyn tutkimusaineiston (videotallenteet) esianalysointi, 
luokittelu, tallentaminen ja metadatan luominen. 
     
  
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FL Sari Ahola on otettu tutkimuskoordinaattorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 10.3.–
31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Lammervo. 
FM Heidi Löytynoja on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.4.–
31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Ahola. 
 
 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johta ja Heikki Hangan päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt) 
 
LuK Seppo Hornytzkyj on otettu laboratorioinsinöörin määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-
aikainen 30 %) ajalle 3.3.–30.6.2014 ja 1.8.–31.10.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 
työskentely määräaikaisessa TEKES-hankkeessa RECENART. 
Medianomi, fil. yo Lilli Mustajärvi on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 
1.4.–30.6.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
HuK Katariina Pesonen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.10.–
31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
   
 
Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
HuK Nina Ylinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 3.3.–
31.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Journalismin tutkimuksen uutisportaali -hanke (HS-
säätiö). 
 
 
Irtisanoutumiset 
 
FT Niina Lilja on sanoutunut irti kielten laitoksen tutkijatohtorin, diskurssintutkimus, 
määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.8.2014 lukien. 


