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Rehtori Matti Mannisen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FT, dosentti Outi Fingerroos on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, etnologia, 
palvelussuhteeseen 1.8.2014 alkaen toistaiseksi. 
FT, dosentti Tiina Kinnunen on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, yleinen historia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen 10 %) ajalle 1.9.2014–31.8.2017. 
Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hankkeen Wartime Visions of the Future 
(1.9.2013–31.8.2017) johtajana toimiminen.  
 
 
Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Laura Asunta on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonopettajan, yhteisöviestintä, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 
laitoksen opetustehtävien uudelleen järjestelyt. 
FT Helena Höylä on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, englannin kieli, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2014–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / 
Pitkänen-Huhta. 
FT Saara Jäntti on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, englannin kieli, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajalle 1.6.–31.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on uuden hankkeen 
aloittamiseen tarvittavan aineiston keruu ja järjestäminen. 
PhD Rinna Kullaa on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2014–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 
sijaisuus / Mikkonen. 
FM Pauliina Nyman-Koskinen on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, ruotsin kieli, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen, ajalle 1.8.2014–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 
sijaisuus / Lahtinen. 
FT Anne Laajalahti on otettu viestintätieteiden laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on yhteisöviestinnän 
tutkimuksen kehittäminen (työskentely professori Vosin PEP-hankkeessa) ja viestintätieteiden 
laitoksen opetustehtävien uudelleen järjestelyt.  
FM Sari Laapotille on myönnetty osittainen työstä vapautus (työssäoloaika 80 %) tiedekunnan 
palvelukeskuksen osastosihteerin palvelussuhteesta ajalle 2.6.–31.12.2014.  
FT Sinikka Lahtiselle on myönnetty palkaton työstä vapautus yliopistonlehtorin, ruotsin kieli, 
palvelussuhteesta ajalle 31.7.2014–31.7.2015. 
FT Leena Mikkola on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonlehtorin, puheviestintä, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.7.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 
laitoksen opetustehtävien uudelleen järjestelyt. 
HuK Outi Pippuri on otettu kielten laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen 
(osa-aikainen 80 %) ajalle 1.7.2014–31.8.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian hanke / ProGram. 
FT Anne Pitkänen-Huhta on otettu kielten laitoksen professorin, englannin kieli, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2014–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Kalaja.  
FT Maili Pörhölä on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonlehtorin, puheviestintä, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 
avoinna olevan puheviestinnän professorin tehtävän hoitaminen ja opetusresurssien vahvistaminen.  



FT Marko Siitonen on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonlehtorin, viestintä, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 
laitoksen opetustehtävien uudelleen järjestelyt. 
FT Riikka Ullakonoja on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, soveltava kielitiede, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.6.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 
tehtäväjärjestelyt professori Pietikäisen tutkimusvapaan aikana sekä laitoksen eri oppiaineiden 
fonetiikan tutkimuksen hankkeistaminen ja rahoitushakemuksen laatiminen. 
FM Panu Uotila on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonopettajan, journalistiikka, 
palvelussuhteeseen 1.8.2014 alkaen toistaiseksi.  
 
 
Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Heidi Clee on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen 25.7.–31.10.2014. 
Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
FT Mona Rautelin on otettu tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.6.–
31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Kurittamista vai 
väkivaltaa. 
 
   
Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Reetta Karjalainen on otettu tohtorikoulutettavan, soveltava kielitiede, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajalle 2.6.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
MA Saeed Karimi Aghdam Ordaklou on otettu tohtorikoulutettavan, soveltava kielitiede, 
määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.7.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 
jatkokoulutus.  
Fil. yo Jouni Kauppinen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.–
30.6.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
Fil. yo Maiju Paldan on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 12.5.–
19.6.2014 ja ajalle 4.8.–26.9.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
Fil. yo Marja Virtanen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 12.5.–
11.6.2014 ja ajalle 4.8.–3.9.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
  
 
Musiikin laitoksen johtaja Riitta Raution päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 
 
FM Iballa Burunat on otettu tohtorikoulutettavan, musiikki, määräaikaiseen palvelussuhteeseen 
ajalle 1.8.2014–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
FM Martin Hartmann on otettu tohtorikoulutettavan, musiikkitiede, määräaikaiseen 
palvelussuhteeseen ajalle 1.7.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 
HuK Sara Kolomainen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 19.5.–
20.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Surun suloisuus: Musiikin 
aiheuttaman surun nautinnollisuuteen liittyvien mekanismien selvittäminen. 
Ins. (AMK) Mikko Leimu on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.–
30.6.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimusaineistojen luokittelu, analysointi ja 
datahallinta. 
 
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt) 
 
HuK Siiri Lehtonen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 19.5–
20.7.2014 ja ajalle 4.8.–4.9.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 


