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Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FT Kati Dlaskelle on myönnetty työstä vapautus kielten laitoksen tutkijatohtorin, 

diskurssintutkimus, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 12.12.2014–31.8.2015. 

FT Ulla Koskinen on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, Suomen historia, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.10.2014–31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on 

Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikkö / Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi 

suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja identiteeteistä 1400–2000.  

Tradenomi Mirva Lehtonen on otettu tiedekunnan palveluskeskuksen osastosihteerin 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 29.9.2014–31.8.2016. Määräaikaisuuden perusteena on 

sijaisuus / Kuivalainen.   

 

 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

HuK Petteri Impola on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 26.1.–

30.4.2015. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 

FM Viliina Jyrinki on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.10.2014–

31.3.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sosiaali- ja terveysministeriön hanke / Lastensuojelun 

menneisyys. 

 

 

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FM Danny De Weerdt on otettu tohtorikoulutettavan, suomalainen viittomakieli, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 

FM Outi Etuaho on otettu tutkimusavustajan (osa-aikainen 50 %) määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 15.9.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 

hanke / Language and Superdiversity: (Dis)identification in social media. 

 

 
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FL Sari Ahola on otettu tutkimuskoordinaattorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–

31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Lammervo. 

FM Heidi Löytynoja on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–

31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Ahola. 

 

 

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

HuK Judy Huang on otettu tutkimusavustajan (osa-aikainen 50 %) määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.10.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Intercultural 

Communication -projektit. 



HuK Maziar Attarieh on otettu tutkimusavustajan (osa-aikainen 50 %) määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.10–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Intercultural 

Communication -projektit. 

Fil. yo Maija Penttinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.10.–

31.12.2014. Määräaikaisuuden on perusteena on Testing the communicative power of Facebook ad 

hoc groups -tutkimusprojekti.  

 

 

Irtisanoutumiset 
 

Fil. mag. Hans Jörgen Boe on sanoutunut irti kielten laitoksen lehtorin, pohjoismainen filologia 

(ulkom.), palvelussuhteesta 1.9.2015 lukien. 

FT Tuula Hirvonen on sanoutunut irti kielten laitoksen lehtorin, englannin kieli, palvelussuhteesta 

1.8.2015 lukien.  

FT Maisa Martin on sanoutunut irti kielten laitoksen professorin, suomen kieli, palvelussuhteesta 

1.8.2015 lukien. 

FT Samu Niskanen on sanoutunut irti kielten laitoksen yliopistotutkijan, latinan kieli, 

määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.10.2014 lukien. 

PhD Habiba Sebkhi on sanoutunut irti kielten laitoksen yliopistonopettajan, ranskan kieli, 

palvelussuhteesta 2.9.2014 lukien.  


