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Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FT Tuomas Eerolalle on myönnetty palkaton työstä vapautus musiikin laitoksen professorin, 

musiikkitiede, palvelussuhteesta ajalle 1.8.2015–31.7.2016. 

Fil. yo Juho Hakola on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen harjoittelijan määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 18.5.–31.10.2015. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 

FT Erkki Huovinen on otettu musiikin laitoksen professorin, musiikkitiede, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2015–31.7.2016. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Tuomas 

Eerola.  

FT Erkki Huoviselle on myönnetty palkaton työstä vapautus musiikin laitoksen yliopistotutkijan, 

musiikkitiede, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 1.8.2015–31.7.2016. 

FT Teemu Häkkinen on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, yleinen historia, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.6.2015–30.4.2017. Määräaikaisuuden perusteena on 

Suomen Akatemian hanke / Yli- ja poikkikansallinen ulkopolitiikka. 

HuK Pasi Ikonen on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 3.8.–30.9.2015. Määräaikaisuuden perusteena on kahden 

hankehakemuksen (TEKES ja Kone) valmisteluissa avustaminen: tiedonkeruu hakemuksia varten, 

koordinointi ja hakemusten laatimiseen osallistuminen.  

FT Vesa Jarvalle on myönnetty palkaton työstä vapautus kielten laitoksen yliopistonlehtorin, 

suomen kieli, palvelussuhteesta ajalle 1.8.2015–31.7.2016.  

FM Anne-Laure Kiviniemi on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, ranskan kieli, 

palvelussuhteeseen 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. 

FT Heikki Kuutti on otettu viestintätieteiden laitoksen yliopistotutkijan, journalistiikka, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.6.–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 

Tietopyyntöongelmien ratkaiseminen kunnallishallinnossa -hanke sekä Droonijournalismi: kauko-

ohjattavien kopterikameroiden journalistinen käyttö -hanke. Hankkeiden käynnistäminen.  

FM Ilona Laakkonen on otettu kielten laitoksen tohtorikoulutettavan, soveltava kielentutkimus, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 4.5.–3.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 

jatkokoulutus.  

FT Tiina-Riitta Lappi on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, etnologia, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.11.2015–30.1.2016. Määräaikaisuuden perusteena on 

Suomen Akatemian hanke / Uudistuvan kaupungin tulonhankintatilojen luominen nuorisolle ja 

naisille Addis Abebassa Etiopiassa. 

MA Petra Linderoos on otettu kielten laitoksen tohtorikoulutettavan, saksan kieli ja kulttuuri, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen, ajalle 1.7.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 

jatkokoulutus. 

HuK Niina Malinen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimusavustajan 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 15.6.–14.8.2015. Määräaikaisuuden perusteena on YKI-

korpuksen aineiston käsittely sekä kesän ajan työtehtävät.  

FM Joseph McVeigh on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, englannin kieli, 

palvelussuhteeseen 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. 

HTT Susanna Myllylä on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, etnologia, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.7.–30.9.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 

Akatemian hanke / Uudistuvan kaupungin tulonhankintatilojen luominen nuorisolle ja naisille 

Addis Abebassa Etiopiassa. 



FM Niina Niskala on otettu viestintätieteiden laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 3.8.–30.9.2015. Määräaikaisuuden perusteena on kahden 

hankehakemuksen suunnittelu ja hakemusten laatimiseen osallistuminen. 

FM Pauliina Nyman-Koskinen on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, ruotsin kieli, 

palvelussuhteeseen 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. 

KTM Sanna Pollari on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen hallintoamanuenssin 

palvelussuhteeseen 1.5.2015 alkaen toistaiseksi. 

FT Tiina Räisänen on otettu kielten laitoksen tutkijatohtorin, soveltava kielitiede, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2015–31.8.2018. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 

hanke / Ammatilliset viestintärepertuaarit: Mitä ne ovat ja miten ne kehittyvät. 

FT Suvi Saarikallio on otettu musiikin laitoksen akatemiatutkijan määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2015–30.6.2016. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimustehtävät 

Suomen Akatemian päätöksen mukaisesti. 

 

 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

MA Imam Mahmoud Hassen on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 

6.8.–7.10.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Urban Renewal. 

YTM Riitta Koikkalainen on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 4.5.–

30.6.2015. Määräaikaisuuden perusteena on työskentely akatemiatutkija Fingeroosin Perhepamfletti 

-julkaisuhankkeessa. 

FM Nooa Nykänen on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.6.–

31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Toimialaklustereiden 

tuho. 

MSc Yonas Alemayehu Soressa on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 

6.8.–7.10.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Urban Renewal. 

 

 

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FT Helena Höylä on otettu suunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8–31.12.2015. 

Määräaikaisuuden perusteena on Kielikampuksen toiminnan koordinointi. 

Yo Juho Korvola on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 4.5.–3.7.2015 ja 

27.7.–26.8.2015. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.  

Yo Henri Nieminen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 25.5.–5.7.2015 

ja 3.8.–13.9.2015. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 

FM Nina Reiman on otettu tohtorikoulutettavan, suomen kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen 

ajalle 1.8.–31.12.2015.  Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 

FM Aija Virtanen on otettu tohtorikoulutettavan, suomen kieli, määräaikaiseen palvelussuhteeseen 

ajalle 3.8.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 

 

 

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt) 

 

Fil. yo Emmi Heinonen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 18.5.–

7.6.2015 ja 15.6–24.8.2015. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 

HuK Nelli Miettinen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 18.5.–

3.7.2015 ja 13.7.–21.8.2015. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 

 

 



 

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin ja varajohtaja Marko Siitosen päätökset 

(palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FM Salme Korkala on otettu yliopistonopettajan, puheviestintä, määräaikaiseen palvelussuhteeseen 

ajalle 18.5–31.7.2015. Määräaikaisuuden perusteena on lehtori Tarja Valkosen tehtävien 

hoitaminen (pääosin) työstä vapautuksen aikana. 

FM Matias Lievonen on otettu tohtorikoulutettavan, yhteisöviestintä, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.7.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 

 

 

Irtisanoutumiset 
 

FT Sinikka Lahtinen on sanoutunut irti kielten laitoksen yliopistonlehtorin, ruotsin kieli, 

palvelussuhteesta 1.5.2015 lukien. 

FT Elina Tergujeff on sanoutunut irti kielten laitoksen suunnittelijan määräaikaisesta 

palvelussuhteesta 1.8.2015 lukien.  


