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Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FT Vinoo Alluri on otettu musiikin laitoksen tutkijatohtorin, musiikkitiede, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajalle 2.5.2014–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on 
akatemiaprofessori Petri Toiviaisen hanke Musiikin kognition dynamiikka. 
FT Mika Hallilalle on myönnetty palkaton työstä vapautus taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen 
laitoksen yliopistotutkijan, kirjallisuus, palvelussuhteesta ajalle 1.8.2014–31.7.2015. 
FT Anna Helle on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, taiteiden ja 
kulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2014–31.7.2015. 
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Hallila. 
FT Tapani Huovilalle on myönnetty osittainen työstä vapautus (työssäolo 40 %) viestintätieteiden 
laitoksen lehtorin, journalistiikka, palvelussuhteesta ajalle 1.5.2014–30.4.2015. 
FL Minna Mäkinen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistonopettajan, museologia ja 
etnologia, palvelussuhteeseen 1.8.2014 alkaen toistaiseksi. 
FT Panu Nykänen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen 80 %) ajalle 2.6.2014–31.5.2016. 
Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / Toimialaklustereiden tuho: 
käänteinen polkuriippuvuus ja negatiivinen entropia. 
FM Juhana Salonen on otettu kielten laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen 
ajalle 2.5.2014–30.4.2018. Määräaikaisuuden perusteena on viittomakielen keskuksessa meneillään 
oleva suomalaisten viittomakielten korpusprojekti, jonka tavoitteena on kerätä viittomakielistä 
aineistoa, annotoida se ja saattaa se muotoon, joka on tutkijoiden käytettävissä metatietoineen 
sijoitettuna CSC:n palvelimelle.  
 
 
Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Konsta Kajander on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.–
31.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimuskeskittymässä toimivien hankkeiden ja 
tutkijoiden avustaminen. 
HuK Johanna Koivisto on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 25.4.–
31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
FM Juuso Marttila on otettu tohtorikoulutettavan, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen 
ajalle 1.–31.5.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.  
 
 
Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
HuK Anni Aarnio on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 5.5.–4.7.2014 ja 
1.–31.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
FM Reetta Karjalainen on otettu tohtorikoulutettavan, soveltava kielitiede, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
FM Saija-Riikka Peuroselle on myönnetty työstä vapautus tohtorikoulutettavan, englannin kieli, 
määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 10.6.2014–22.4.2015. 
 
 
 



Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Ilona Laakkonen on otettu tohtorikoulutettavan, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajalle 2.5.–30.6.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
HuK Jenni Lindfors on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.6.–1.9.2013. 
Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
 
 
Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
HuK Matias Lievonen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.5.–
30.6.2014. Määräaikaisuuden perusteena on What is expected of the Media -tutkimushanke (HS-
säätiö), Expectation julkaisujen laatiminen. 
Fil. yo Maija Penttinen on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.5.–
31.5.2014. Määräaikaisuuden perusteena on EJTA 2014 -konferenssin käytännön järjestelyt. 
 
 
Irtisanoutumiset 
 
FT Raimo Salokangas on sanoutunut irti viestintätieteiden laitoksen professorin, journalistiikka, 
palvelussuhteesta 1.1.2015 lukien. 
 


