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Rehtori Matti Mannisen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FT, dosentti Jari Eilola on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, 

palvelussuhteeseen 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. 

FT, dosentti Piia Einonen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, 

palvelussuhteeseen 1.1.2016 alkaen toistaiseksi. 

FT Leila Kääntä on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, englannin kieli, palvelussuhteeseen 

1.8.2015 alkaen toistaiseksi. 

FT Sanna Lehtonen on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, soveltava kielitiede, 

palvelussuhteeseen 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. 

FT, dosentti Simo Mikkonen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, 

palvelussuhteeseen 1.1.2016 alkaen toistaiseksi. 

FT, dosentti Heli Valtonen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan, historia, 

palvelussuhteeseen 1.1.2016 alkaen toistaiseksi. 

 

  

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FT, dosentti Markku Hokkanen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistonlehtorin, 

historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena 

on sijaisuus / Eilola. 

FT Tapani Huovilalle on myönnetty osittainen työstä vapautus (työssäoloaika 40 %) 

viestintätieteiden laitoksen lehtorin, tiedotusoppi, palvelussuhteesta ajalle 1.5.–31.10.2015. 

FT Pilvi Hämeenaho on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, etnologia, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2015–31.8.2018. Määräaikaisuuden perusteena on 

Suomen Akatemian hanke / Koulua ja elämää varten. Kulttuuristen käytäntöjen merkitykset kodin, 

koulun ja psykiatrisen hoidon ammattilaisten yhteistyössä. 

FT Rinna Kullaa on otettu historian ja etnologian laitoksen akatemiatutkijan määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2015–31.8.2020. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 

määräaikainen hanke / Liittoutumattomuuden alleviivaajat kolonialismin jälkeisessä maailmassa. 

Puolueettomuuspolitiikka, Venäjä ja länsimaat Välimeren alueella 1945–1989. 

FT Heikki Kuutti on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkimuskoordinaattorin palvelussuhteeseen 

1.8.2015 alkaen toistaiseksi. 

FT Samu Kytölä on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, englannin kieli, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2015–31.8.2017. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Leila 

Kääntä. 

FT Kaisa Mäki-Petäjä on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin, 

taidekasvatus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen (työssäoloaika 80 %) ajalle 1.9.2015–30.4.2017. 

Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Tarja Pääjoki. 

Viittomakielentulkki Minttu Laineelle on myönnetty osittainen työstä vapautus (työssäoloaika 60 %) 

kielten laitoksen viittomakielen tulkin palvelussuhteesta ajalle 1.7.–31.8.2015. 

FT Riikka Nissi on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, suomen kieli, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 3.8.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Sari 

Sulkunen.  

FT Tarja Pääjoelle on myönnetty osittainen työstä vapautus (työssäoloaika 20 %) taiteiden ja 

kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkimuskoordinaattorin palvelussuhteesta ajalle 1.9.2015–

30.4.2017. 



FT Arja Turunen on otettu historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, etnologia, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2015–31.8.2018. Määräaikaisuuden perusteena on 

Suomen Akatemian hanke / Kuinka poliittisesta tuli henkilökohtaista. Käytännön feminismi 

Suomessa. 

FM Antti Ylikiiskilä on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, ruotsin kieli, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 3.8.2015–31.7.2016. Määräaikaisuuden perusteena on ruotsin kielen 

oppiaineen tehtäväjärjestelyt yliopistonlehtori Sinikka Lahtisen irtisanouduttua tehtävästään 

1.5.2015 lukien.  

FM Anna-Kaisa Ylitalo on otettu musiikin laitoksen projektitutkijan määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2015–31.3.2018. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 

hanke / Nuotinluku: silmänliikkeet ja asiantuntijuuden kehittyminen. 

 

 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FT Henna-Riikka Pennanen on otettu tutkijatohtorin, historia, määräaikaiseen palvelussuhteeseen 

ajalle 1.9.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Simo Mikkonen. 

 

 

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FT Margarethe Olbertz-Siitonen on otettu tutkijatohtorin, englannin kieli, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on työskentely 

pohjoismaisessa tutkimusverkostossa Learning in the Wild. 

FM Jessica Rosenberg on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, ruotsin kieli, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 3.8.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Mikko 

Kuronen. 

 

 

Musiikin laitoksen johtaja Riitta Raution päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

Master of Biology Marina Kliuchko on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen 

ajalle 1.7.–31.8.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Musiikin 

kognition dynamiikka. 

FM Nina Loimusalo on otettu tohtorikoulutettavan, musiikkitiede, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.7.2015–31.10.2017. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 

 

 

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

 

HuK Milja Leskinen on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.10.–

31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 

 

 

Irtisanoutumiset 
 

FT Annette Winter-Tarvainen on sanoutunut irti kielten laitoksen lehtorin, saksan kieli (ulkom.), 

palvelussuhteesta 1.8.2015 lukien.  


