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Rehtori Matti Mannisen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FT Leena Mikkola on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonlehtorin, viestintä, 

palvelussuhteeseen 1.1.2015 alkaen toistaiseksi. 

FT Marko Siitonen on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonlehtorin, viestintä, 

palvelussuhteeseen 1.1.2015 alkaen toistaiseksi. 

 

 

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FM Laura Asunta on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistonopettajan, yhteisöviestintä, 

palvelussuhteeseen 1.1.2015 alkaen toistaiseksi. 

FT Kristof Fenyvesi on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin, 

nykykulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.12.2015. 

Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran itsenäistymisvaihe. 

FT Tiina Hemminki on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.1.2015–31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on 

Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikköhanke Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen 

analyysi suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja identiteeteistä 1400–2000. 

FT Tiina Hemmingille on myönnetty palkaton työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen 

tutkijatohtorin, historia, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 2.1.–5.8.2015. 

FT Anne Laajalahti on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkijatohtorin, viestintätieteet, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.2015–31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on 

tutkijanuran itsenäistymisvaihe (post doc). 

FM Maija Lappalainen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen suunnittelijan 

palvelussuhteeseen 1.2.2015 alkaen toistaiseksi. 

FM Helena Lonkila on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen yliopistonopettajan, taiteiden ja 

kulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.2.2015–31.7.2017. 

Määräaikaisuuden perusteena on Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutuksen (KUOMA) 

ensimmäisen pilotointivaiheen loppuun saattaminen, arviointi ja jatkosuunnittelu. 

FT Antti Malinen on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.1.2015–31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 

Akatemian tutkimuksen huippuyksikköhanke Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi 

suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja identiteeteistä 1400–2000. 

FT Pasi Nevalainen on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.1.2015–31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on 

Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikköhanke Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen 

analyysi suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja identiteeteistä 1400–2000. 

FT Petri Talvitie on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 12.1.2015–31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 

Akatemian tutkimuksen huippuyksikköhanke Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi 

suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja identiteeteistä 1400–2000. 

FM Saana Tammisto on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen projektitutkijan 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 

tutkimusinfrastruktuurinhankkeen pilotointi. 



FM Sanna Tawah on otettu historian ja etnologian laitoksen tohtorikoulutettavan, etnologia, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–30.4.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 

jatkokoulutus. 

YTT Jouni Tilli on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 2.1.2015–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on professori Pertti 

Ahosen hanke, jonka tutkimus niveltyy läheisesti laitoksen Postwar Studies -tutkimuskeskittymän 

työhön. 

 

 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FM Jyri Mäkelä on otettu tohtorikoulutettavan, etnologia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 

1.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus.  

FM Anna Niiranen on otettu tohtorikoulutettavan, yleinen historia, määräaikaiseen 

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

HuK Nooa Nykänen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen, 

työssäoloaika 70 %) ajalle 15.1.–31.5.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 

hanke / Toimialaklustereiden tuho: Käänteinen polkuriippuvuus ja negatiivinen entropia. 

FM Jarmo Taskinen on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 15.1.–

31.5.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Toimialaklustereiden tuho: 

Käänteinen polkuriippuvuus ja negatiivinen entropia.   

FM Riina Turunen on otettu tohtorikoulutettavan, Suomen historia, määräaikaiseen 

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

FM Aarni Virtanen on otettu tohtorikoulutettavan, Suomen historia, määräaikaiseen 

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

 

 

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

MA Saeed Karimi Aghdam Ordaklou on otettu tohtorikoulutettavan, soveltava kielitiede, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 

jatkokoulutus. 

FM Maria Kautonen on otettu tohtorikoulutettavan, ruotsin kieli, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 2.2.2015–31.1.2018. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 

FM Eva Kottonen on otettu tohtorikoulutettavan, ruotsin kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen 

ajalle 2.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 

MA Petra Linderoos on otettu tohtorikoulutettavan, saksan kieli ja kulttuuri, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–30.6.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 

 

 

Musiikin laitoksen johtaja Riitta Raution päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FM Martin Hartmann on otettu tohtorikoulutettavan, musiikkitiede, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.1–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 

Antti Peltomaa on otettu suunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.1.–31.12.2015. 

Määräaikaisuuden perusteena on Tekesin hanke / SmartHand – Wearable touch based interfaces for 

ubiquitous music technology. 

 

 

 

 



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

 

HuK Mari Kivijärvi on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.4.–

30.6.2014. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 

FM Heidi Kosonen on otettu tohtorikoulutettavan, taidehistoria, määräaikaiseen palvelussuhteeseen 

ajalle 1.1.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 

 

 

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FT Margarethe Olbertz-Siitonen on otettu yliopistonopettajan, kulttuurienvälinen viestintä, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.8.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 

kulttuurienvälisen viestinnän monipuoliset opetustehtävät. 

FM Mitra Raappana on otettu tohtorikoulutettavan, puheviestintä, määräaikaiseen 

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

FM Mélodine Sommier on otettu tohtorikoulutettavan, kulttuurienvälinen viestintä, määräaikaiseen 

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

 

 

Irtisanoutumiset 
 

FT Susanna Niiranen on sanoutunut irti historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, 

määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.2.2015 lukien.  


