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Rehtori Matti Mannisen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FT, dosentti Taina Saarinen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yliopistotutkijan, 

kielikoulutuspolitiikka, palvelussuhteeseen 1.3.2015 alkaen toistaiseksi. 

 

 

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FM Kaisa Ahvenjärvelle on myönnetty työstä vapautus yliopistonopettajan, kirjallisuus, 

palvelussuhteesta ajalle 1.1.2015–13.1.2016. 

HuK Maziar Attarieh on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 2.3.–31.5.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Horizon2020 -

hankehakemusten valmistelussa avustaminen. 

HuK Flora Galy-Badenas on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 2.3.–31.5.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Intercultural 

Communication -projektit. 

FM Aino-Kaisa Koistinen on otettu tiedekunnan projektisihteerin määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 2.2.–31.3.2015. Määräaikaisuuden perusteena on säätiörahoitteisen 

hankkeen Abusive Sexuality and Sexual Violence in Contemporary Culture -tutkimusantologian 

toimitustyö ja VIBRANT-hankkeen suunnittelun ja rahoitushakemuksen laadinnan koordinointi. 

FM Saara-Maija Kontturi on otettu historian ja etnologian laitoksen projektisihteerin 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.4.2015–30.9.2016. Määräaikaisuuden perusteena on 

professori Vilkunan avustaminen tutkimuksen edistämisessä sekä tutkimuksen tehokkaassa 

käynnistämisessä.   

HuK Tomi Muhonen on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen harjoittelijan määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 2.2.–30.4.2015. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 

FM Sari Ohranen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.3.–30.6.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus 

/ Löytynoja. 

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

kirjallisuus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.6.–31.12.2015. Määräaikaisuuden 

perusteena on sijaisuus / Ahvenjärvi. 

FM Matti Roitto on otettu historian ja etnologian laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.3.2015–31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on Jane ja Aatos 

Erkon säätiön hanke / Demokratins drivkrafter: Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges 

demokratier 1890 – 2020. 

HuK Karoliina Ruuskanen on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen harjoittelijan määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 9.2.–8.5.2015. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 

FT Tatjana Rynkänen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimuskoordinaattorin 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 2.3.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 

Venäjänkielisten vähemmistöjen tutkimukseen keskittyvän tutkimusverkoston rakentaminen -hanke. 

FT Sari Sulkuselle on myönnetty palkaton työstä vapautus kielten laitoksen yliopistonlehtorin, 

suomen kieli, palvelussuhteesta ajalle 1.3.–31.12.2015. 

FT Heidi Vaarala on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yliopistotutkijan, 

kielikoulutuspolitiikka, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.3.2015–31.12.2016. 

Määräaikaisuuden perusteena on Kielikoulutuspolitiikan verkosto. 



HuK Nina Ylinen on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkimusavustajan (osa-aikainen, 

työssäoloaika 30 %) määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.4.–31.7.2015. Määräaikaisuuden 

perusteena on Journalism Research News Portal –hanke; portaalin rakentaminen, ylläpitäminen ja 

päivittäminen. 

 

 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FM Miina Kaarkoski on otettu historian ja etnologian laitoksen tohtorikoulutettavan, yleinen 

historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 4.5.2015–28.2.2016. Määräaikaisuuden 

perusteena on jatkokoulutus. 

 

 

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FM Mitra Raappanalle on myönnetty työstä vapautus tohtorikoulutettavan, puheviestintä, 

määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 13.4.–31.12.2015.  

 

 

Irtisanoutumiset 
 

Yo-merkonomi Helen Niskanen on sanoutunut irti tiedekunnan palvelukeskuksen 

hallintoamanuenssin palvelussuhteesta 1.6.2015 lukien. 


