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Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

PhD Elias Yitbarek Alemayehu on otettu historian ja etnologian laitoksen junior visiting professorin 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.–31.10.2014. Määräaikaisuuden perusteena on 

yksikön tutkimustoiminnan kehittäminen kansainvälisessä kontekstissa. 

FM Johanna Koivisto on otettu historian ja etnologian laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 15.9.2014–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sosiaali- ja 

terveysministeriön hanke / Lastensuojelun menneisyys. 

FT Jakub Kujawinski on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, latinan kieli, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.10.2014–30.6.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 

Akatemian hanke / Tiedon välitys myöhäiskeskiajalla ja renssanssissa. 

FM Malgorzata Lahti on otettu humanistisen tiedekunnan projektisihteerin määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 3.11.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on hankehakemuksen 

valmistelu aihepiiristä ”Shared interpersonal communication competence in global 

multiprofessional teaming”. 

HuK Emilia Lakka on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen harjoittelijan määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.10–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 

FT, dosentti Simo Mikkoselle on myönnetty palkaton työstä vapautus historian ja etnologian 

laitoksen yliopistotutkijan, historia, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 1.9.2014–31.12.2015. 

Yo-merkonomi Helen Niskaselle on myönnetty palkaton työstä vapautus tiedekunnan 

palvelukeskuksen hallintoamanuenssin palvelussuhteesta ajalle 22.9.2014–31.5.2015.   

PsT Vesa Putkinen on otettu musiikin laitoksen tutkijatohtorin, musiikkitiede, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.10.2014–31.8.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 

Akatemian hanke / Surun suloisuus: Musiikin aiheuttaman surun nautinnollisuuteen liittyvien 

mekanismien selvittäminen. 

  

 

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

HuK Anni Aarnio on otettu harjoittelijan (osa-aikainen 60 %) määräaikaiseen palvelussuhteeseen 

ajalle 1.9.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 

HuK Elina Bertel on otettu tutkimusavustajan (55,2 %) määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 

1.9.–31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimustoiminnan vahvistaminen eri 

hankkeissa. 

 

 

Musiikin laitoksen johtaja Riitta Raution päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

Master of Biology Marina Kliuchko on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen 

ajalle 16.9.2014–30.6.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Musiikin 

kognition dynamiikka. 

 

 

 

 

 



Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

HuK Kaisa Laitinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 15.9–

31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Vuorovaikutusosaaminen 

virtuaalitiimeissä. 

FT Maria Merisalo-Lassila on otettu tutkijatohtorin, journalistiikka, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.10.–30.11.2014. Määräaikaisuuden perusteena on Journalismin 

tutkimuksen uutisportaali -hanke.  


