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Rehtori Matti Mannisen päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FT, dosentti Risto Niemi-Pynttäri on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen 

yliopistonlehtorin, kirjallisuus, palvelussuhteeseen 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. 

 

 

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FL Sari Ahola on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimuskoordinaattorin 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 

Yleisiin kielitutkintoihin liittyvät tehtäväjärjestelyt. 

FT Jonne Arjoranta on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin, 

digitaalinen kulttuuri, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.7.2015–30.4.2016. 

Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Leikillistyminen ja pelillisen 

kulttuurin synty. 

FM Eeva-Leena Haapakangas on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimusavustajan 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 

Dialuki-hanke: aineiston keruussa käytettävien englannin kielen testien ja motivaatiokyselyiden 

koostaminen.  

FT Irma Hirsjärvi on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, taiteiden 

ja kulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2015–30.6.2016. 

Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Populismi liikkeenä ja retoriikkana. 

FT Mari Honko on otettu kielten laitoksen yliopistonlehtorin, suomen kieli, määräaikaiseen 

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

Suni. 

FM Piia Jäntti on otettu kielten laitoksen projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 

3.8.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Language and 

Superdiversity. 

YTM Riitta Koikkalainen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen projektitutkijan 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.11.2015–31.3.2016. Määräaikaisuuden perusteena on 

Suomen Akatemian hanke / Populismi liikkeenä ja retoriikkana. 

FT Katja Kontturi on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin, 

nykykulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen (työssäoloaika 25 %, 1.1.–31.5.2018 

30 %) ajalle 1.9.2015–31.5.2018. Määräaikaisuuden perusteena on EU-hanke / 

NÄKYMÄTTÖMÄT - Nuorten digitarinat. 

FM Niina Malinen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimusavustajan 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 15.8–31.12.2015.  Määräaikaisuuden perusteena on YKI-

korpuksen aineiston käsittely. 

FT Katja Mäkinen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin, taiteiden ja 

kulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2015–31.8.2019. 

Määräaikaisuuden perusteena on EU-hanke / Legitimation of European cultural heritage and the 

dynamics of identity politics in the EU (EUROHERIT). 

FM Sari Ohranen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 

Yleisiin kielitutkintoihin liittyvät tehtäväjärjestelyt sekä Aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon 

arviointia koskevan hankkeen käynnistäminen. 



YTM Laura Parkkinen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen projektitutkijan 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2015–31.3.2016. Määräaikaisuuden perusteena on 

Suomen Akatemian hanke / Populismi liikkeenä ja retoriikkana. 

FT, dosentti Anne Pitkänen-Huhta on otettu kielten laitoksen professorin, englannin kieli, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 

sijaisuus / Sirpa Leppänen. 

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

kielentutkimuksen keskuksen professorin, soveltava kielentutkimus, palvelussuhteesta ajalle 27.7.–

30.9.2015. 

FM Maria Ruotsalainen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen projektitutkijan 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2015–31.3.2016. Määräaikaisuuden perusteena on 

Suomen Akatemian hanke / Populismi liikkeenä ja retoriikkana. 

FT Pasi Saari on otettu musiikin laitoksen tutkijatohtorin, musiikkitiede, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.10.2015–30.9.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 

Akatemian hanke / Musiikin kognition dynamiikka. 

FT, dosentti Minna Suni on otettu kielten laitoksen professorin, suomen kieli, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2015–31.7.2016 kuitenkin enintään siihen saakka kunnes avoinna 

oleva professorin tehtävä täytetään. Määräaikaisuuden perusteena on avoimen tehtävän hoito. 

FT Taina Tammelin-Laine on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen 

tutkimuskoordinaattorin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.8.2015–31.12.2016. 

Määräaikaisuuden perusteena on työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama määräaikainen Kielitaidon 

lähtötason arviointi -hanke.  

FM Ate Tervonen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistonopettajan, 

kirjallisuus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2015–31.12.2016. Määräaikaisuuden 

perusteena on sijaisuus / Kaisa Ahvenjärvi. 

FT Tuula Vaarakallio on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, 

taiteiden ja kulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.11.2015–31.3.2016. 

Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Populismi liikkeenä ja retoriikkana. 

FM Kai Ylinen on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen projektisihteerin 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 3.8.–30.11.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 

Monimuoto-opetushankkeen koordinointi, pilotointi sekä käynnistäminen.  

 

 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FM Tuomas Laine-Frigren on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 

3.8.2015–29.2.2016. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Häpeällisen 

epäsopuisa perhe-elämä: Suomalainen perheväkivalta 1890–1930. 

 

 

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

MA Benjamin Hübbe on otettu tohtorikoulutettavan, latinan kieli, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.10.2015–30.9.2016. Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 

 

 

Musiikin laitoksen johtaja Riitta Raution päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

Ins. (AMK) Mikko Leimu on otettu laboratorioinsinöörin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 

1.9.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Sibeliuksen juhlavuosi 2015, konserttien 

tekninen toteutus. SmartHand -hankkeen tekninen tuki sekä Play-hanke (JAMK), pelillisyyteen 

pohjautuvien oppimisympäristöjen rakentaminen. 



HuK Milla Sirén on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.–

31.10.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Multi-instrumentalismia käsittelevässä 

tutkimushankkeessa kerätyn haastatteluaineiston litteroiminen ja tutkimusartikkelin pohjustaminen. 

 

 

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin ja varajohtaja Marko Siitosen päätökset 
(palvelussuhdejärjestelyt) 

 

MA Cheng Zeng on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 29.6.–

31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on laitoksen tutkimustoiminnan vahvistaminen sekä 

kulttuurienvälisen viestinnän opetustehtäviä. 

MA Diyako Rahmani on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 29.6.–

31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on laitoksen tutkimustoiminnan vahvistaminen sekä 

kulttuurienvälisen viestinnän opetustehtäviä. 

 

 

Irtisanoutumiset 
 

PhD Tiina Lammervo on sanoutunut irti soveltavan kielentutkimuksen keskuksen 

tutkimuskoordinaattorin palvelussuhteesta 1.8.2015 lukien. 

FT Petri Talvitie on sanoutunut irti historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin, historia, 

määräaikaisesta palvelussuhteesta 1.9.2015 lukien. 


