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Rehtori Matti Mannisen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FT Anne Mäntynen on otettu kielten laitoksen professorin, suomen kieli, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2014–31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / 

Luukka.  

VTT, dosentti Sirpa Tenhunen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistonlehtorin, 

etnologia, palvelussuhteeseen 1.8.2014 alkaen toistaiseksi. 

FT, dosentti Kustaa H. J. Vilkuna on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, Suomen 

historia, palvelussuhteeseen 1.8.2014 alkaen toistaiseksi. 

 

 

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FT Kaisa Hiltunen on otettu humanistisen tiedekunnan tutkimuskoordinaattorin (osa-aikainen 45 %) 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 11.8.–30.9.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 

Kiinnittymisen politiikat ja kuulumisen kulttuuri -hankkeen monipuoliset koordinointitehtävät. 

FT, dosentti Jukka Jouhki on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistonlehtorin, etnologia, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2014–31.7.2016. Määräaikaisuuden perusteena on 

sijaisuus / Tenhunen. 

FT Saara Jäntti on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2014–31.8.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 

hanke / Jotta olisi: Paikka maailmassa. Etnografinen tutkimus suomalaisten 

mielenterveyskuntoutujien kotiaiheisista draamaprojekteista. 

FM Janne Kekäläinen on otettu musiikin laitoksen projektipäällikön määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2014–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on TEKES-hanke / 

SmartHand – Wearable touch based interfaces for ubiquitous music technology. 

HuK Johanna Koivisto on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2014–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Sosiaali- ja 

terveysministeriön hanke / Lastensuojelun menneisyys.  

HuK Nea Kukkonen on otettu humanistisen tiedekunnan tutkimusavustajan määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 11.8.–14.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Creative Writing: 

Pedagogy and Well-Being -konferenssin järjestelytehtävät. 

FT Sari Kuuva on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin, taidehistoria, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2014–30.11.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 

Suomen Akatemian hanke / Elämäntansseja – Tunteet visuaalisessa taiteessa ja kulttuurissa. 

FT Leila Kääntä on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, englannin kieli, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2014–31.8.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 

hanke / Tiedon ja taitojen rakentuminen luokkahuonevuorovaikutuksessa. 

Viittomakielentulkki Minttu Laine on otettu kielten laitoksen viittomakielen tulkin 

palvelussuhteeseen 1.1.2015 alkaen toistaiseksi. 

FM Maija Lappalainen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen suunnittelijan 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 

avoimen tehtävän hoito. 

HuK Sanna-Kaisa Launonen on otettu humanistisen tiedekunnan tutkimusavustajan (osa-aikainen 

60 %) määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 15.9.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 

monitieteinen pelitutkimusverkosto -hanke.  



FT Sanna Lehtonen on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, soveltava kielitiede, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2014–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 

soveltavan kielitieteen oppiaineen tehtäväjärjestelyt. 

FT, dosentti Tuuli Lähdesmäki on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen 

akatemiatutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2014–31.8.2019. Määräaikaisuuden 

perusteena on määräaikainen Suomen Akatemian akatemiatutkijan hanke / Politiikat, affektit ja 

toimijuus eurooppalaisen kulttuuriperinnön tuottamisessa. 

FT Johanna Maksimainen on otettu tiedekunnan tutkimuskoordinaattorin määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.9.–31.10.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Hyvinvoinnin 

ympäristöt ja Nuorisokulttuurit ja suomalaisen yhteiskunnan muutos -hankkeiden suunnittelu ja 

rahoitushakemusten laadinta.  

FT, dosentti Simo Mikkonen on otettu historian ja etnologian laitoksen akatemiatutkijan 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2014–31.8.2019. Määräaikaisuuden perusteena on 

määräaikainen Suomen Akatemian akatemiatutkijan hanke / Poikkikansallisten verkostojen synty: 

neuvostoliittolaiset yhteydet länteen 

PhD Patricia Moore on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yliopistotutkijan, soveltava 

kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.8.2014. Määräaikaisuuden 

perusteena on Suomen Akatemian hanke / Language and content integration: towards conceptual 

framework. Ulkomaalaisen post doc -tutkijan vierailu. 

FM Terhi Paakkinen on otettu kielten laitoksen projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen 

ajalle 1.9.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on kolmen konferenssin projektisihteerinä 

toimiminen.  

FM Laura Piippo on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistonopettajan, 

kirjallisuus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.5.2015. Määräaikaisuuden perusteena 

on sijaisuus / Ahvenjärvi. 

FT, dosentti Anne Pitkänen-Huhdalle on myönnetty palkaton työstä vapautus kielten laitoksen 

yliopistonlehtorin, englannin kieli, palvelussuhteesta ajalle 1.8.2014–31.7.2015. 

FM Mitra Raappanalle on myönnetty osittainen työstä vapautus viestintätieteiden laitoksen 

projektitutkijan määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 1.8.–31.12.2014. 

YTM Paula Salenius on otettu historian ja etnologian laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2014–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Sosiaali- ja 

terveysministeriön hanke / Lastensuojelun menneisyys. 

FM Taina Tammelin-Laine on otettu kielten laitoksen tohtorikoulutettavan, soveltava kielitiede, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 

jatkokoulutus. 

VTT, dosentti Sirpa Tenhunen on otettu historian ja etnologian laitoksen professorin, etnologia, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2014–31.7.2016. Määräaikaisuuden perusteena on 

sijaisuus / Fingerroos. 

VTT, dosentti Sirpa Tenhuselle on myönnetty palkaton työstä vapautus yliopistonlehtorin, etnologia 

palvelussuhteesta ajalle 1.9.2014–31.7.2016. 

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

palvelukeskuksen hallintoamanuenssin palvelussuhteesta ajalle 18.8.–19.12.2014. 

FM Esa Viirret on otettu musiikin laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen 

ajalle 1.8.2014–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on TEKES-hanke / SmartHand – 

Wearable touch based interfaces for ubiquitous music technology. 

FT Elina Westinen on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, englannin kieli, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2014–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 

Akatemian hanke / Language and Superdiversity. 

Viittomakielentulkki (AMK) Veera Wusu on otettu kielten laitoksen viittomakielen tulkin 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 15.8.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 

avoimen tehtävän hoito. 

 



 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FT Kirsi-Maria Hytönen on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 

1.9.2014–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Sosiaali- ja terveysministeriön hanke / 

Lastensuojelun menneisyys. 

FT Kirsi-Maria Hytönen on otettu tutkijatohtorin, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen 

ajalle 1.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Sosiaali- ja terveysministeriön hanke / 

Lastensuojelun menneisyys. 

FM Pekka Junkala on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2014–

30.6.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Sosiaali- ja terveysministeriön hanke / Lastensuojelun 

menneisyys. 

FM Tuomas Laine-Frigren on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 

1.8.2014–31.3.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Halmesvirran EU-hankkeen valmistelu. 

Bachelor of Economics Sandra Lubinaite on otettu tutkimusavustajan (50 %) määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2014–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena Suomen Akatemian 

hanke / When Industrial Clusters Stop Growing. 

FM Antti Malinen on otettu tohtorikoulutettavan, Suomen historia, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.9.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 

FM Anna Niiranen on otettu tohtorikoulutettavan, yleinen historia, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.7–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 

FM Silja Pitkänen on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–

31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Poikkikansallisten 

verkostojen synty: neuvostoliittolaiset yhteydet länteen. 

FM Matti Roitto on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.7.2014–

28.2.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti / Perhe koolle. Tutkimus 

somalialaisten maahanmuuttajien ja virkamiesten kokemuksista perheenyhdistämisprosessissa. 

HuK Jarmo Taskinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–

31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / When Industrial Clusters 

Stop Growing. 

 

 

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

MA Joseph McVeigh on otettu yliopistonopettajan, englannin kieli, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / 

McCambridge. 

FM Maiju Partanen on otettu tohtorikoulutettavan, suomen kieli, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 2.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 

Fil. yo Pauliina Sopanen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 

1.8.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on laitokselta annettavat toimeksiannot sekä 

erityisesti Child2Ling -projektiin liittyvät tutkimusta avustavat tehtävät.  

 

 

Musiikin laitoksen johtaja Riitta Raution päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

MA Monika Benedek on otettu tohtorikoulutettavan, musiikkikasvatus, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.8.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 

HuK Sara Kolomainen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–

14.9.2014. 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–

31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke /  Music Mining Plant. 

MSc Katharina Schäfer on otettu tohtorikoulutettavan, musiikkitiede, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.10.2014–31.8.2017. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 

 

 

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen varajohtajan Taina Saarisen päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt) 

 

KM Nina Sivunen on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.–

31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on opetushallituksen kehittämishanke suomalaisen 

viittomakielen sisällyttämiseksi Yleisiin kielitutkintoihin. 

 

 

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

 

YTM Laura Aineslahti on otettu suunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.7.–

31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on RECENART-projekti. 

FM Tero Kerttula on otettu tohtorikoulutettavan, nykykulttuurin tutkimus, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2014–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 

Medianomi, fil. yo Lilli Mustajärvi on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 

1.–31.7.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 

 

 

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin ja varajohtaja Leena Mikkolan päätökset 

(palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FM Matias Lievonen on otettu tohtorikoulutettavan, yhteisöviestintä, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.7.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 

FM Ville Manninen on otettu tohtorikoulutettavan, journalistiikka, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2014–28.2.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 

HuK Nina Ylinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.–

31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Journalismin tutkimuksen uutisportaali -hanke (HS-

säätiö). 

 

 

 

 


