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Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FT Kati Dlaske on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.4.2015–31.3.2019. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijanuran 

itsenäistymisvaihe. 

FT Mika Hallilalle on myönnetty palkaton työstä vapautus taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen 

laitoksen yliopistotutkijan, kirjallisuus, palvelussuhteesta ajalle 1.8.2015–31.7.2016.  

FT Anna Helle on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, taiteiden ja 

kulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2015–31.7.2016. 

Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Mika Hallila.  

FT Tuomo Hiippala on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, soveltava kielentutkimus, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.4.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 

sijaisuus / Kati Dlaske. 

Fil. yo Helena Hirvinen on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 13.4.–14.6.2015 ja 3.8.–30.9.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 

kahden tutkimushankkeen (Tekes ja Kone) valmistelussa avustaminen: tiedonkeruu, koordinointi ja 

hakemusten laatimiseen osallistuminen. 

LuK Seppo Hornytzkyj on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen laboratorioinsinöörin, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 17.8.–20.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 

Tekesin hanke RECENART. 

FT Kirsi-Maria Hytönen on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, etnologia, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1–31.5.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Sosiaali- 

ja terveysministeriön hanke / Lastensuojelun menneisyys. 

FM Pekka Junkala on otettu historian ja etnologian laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.7.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Sosiaali- ja 

terveysministeriön hanke / Lastensuojelun menneisyys. 

FM Viliina Jyrinki on otettu historian ja etnologian laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.7.–31.8.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Sosiaali- ja 

terveysministeriön hanke / Lastensuojelun menneisyys. 

FM Johanna Koivisto on otettu historian ja etnologian laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.3.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Sosiaali- ja 

terveysministeriön hanke / Lastensuojelun menneisyys. 

HuK Oskari Koskela on otettu musiikin laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.–30.6.2015. Määräaikaisuuden perusteena on videomuotoisen 

eletutkimusaineiston analysointi subjektiivisella parivertailulla. 

HuK Kaisa Laitinen on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.6.–31.8.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 

Vuorovaikutusosaaminen virtuaalitiimeissä -hanke. Aineiston käsittely ja analysointi sekä hankkeen 

raportoinnissa avustaminen. 

Tradenomi Mirva Lehtoselle on myönnetty osittainen työstä vapautus tiedekunnan 

palvelukeskuksen osastosihteerin määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 1.5.–31.12.2015.  

FM Laura-Mari Manninen on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen amanuenssin määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 25.5.2015–11.4.2016. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Heli 

Niskanen. 

HuK Tomi Muhonen on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen harjoittelijan määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.–31.5.2015. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.  



FL Heli Niskaselle on myönnetty työstä vapautus tiedekunnan palvelukeskuksen amanuenssin 

palvelussuhteesta ajalle 1.6.2015–11.4.2016.  

Yo-merkonomi Ritva Puikkoselle on myönnetty osittainen työstä vapautus (työssäoloaika 60 %) 

tiedekunnan palvelukeskuksen henkilöstösihteerin palvelussuhteesta 1.8.2015 alkaen. 

FT Sari Pöyhöselle on myönnetty osittainen työstä vapautus (työssäoloaika 60 %) soveltavan 

kielentutkimuksen keskuksen professorin, soveltava kielentutkimus, palvelussuhteesta ajalle 20.4.–

30.6.2015.  

Bachelor of Physics Houra Saghafifar on otettu musiikin laitoksen tutkimusavustajan 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 4.5.–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 

kuorotutkimuksessa kerätyn EEG-aineiston analysointi. 

YTM Paula Salenius on otettu historian ja etnologian laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.1.–31.5.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Sosiaali- ja 

terveysministeriön hanke / Lastensuojelun menneisyys. 

 

 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

HuK Maiju Hirvonen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 27.4.–

31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 

HuK Taru Paavolainen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 27.7.–

31.10.2015. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 

 

 

Kielten laitoksen johtajan Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FT Kati Dlaskelle on myönnetty työstä vapautus tutkijatohtorin, soveltava kielentutkimus, 

määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 1.4.–31.12.2015.  

FT Kati Dlaskelle on myönnetty työstä vapautus tutkijatohtorin, diskurssintutkimus, 

määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 1.9.–24.10.2015. 

 

 

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FM Ville Manninen on otettu tohtorikoulutettavan, journalistiikka, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen, ajalle 1.4.–31.5.2015.  Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 


