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Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

Fil. yo Saara Juutinen on otettu tiedekunnan palvelukeskuksen harjoittelijan määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 14.9.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 

KM Antti Kronqvist on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan, suomalainen viittomakieli, 

määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.1–31.7.2016. Määräaikaisuuden perusteena on 

oppiaineen tehtäväjärjestelyt. 

FT Karoliina Kähmi on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijatohtorin, 

kirjallisuus, 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 Sari Ohranen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan 

palvelussuhteeseen 1.1.2016 alkaen toistaiseksi.  

KM Anu Palojärvi on otettu kielten laitoksen projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen 

(osa-aikainen 50 %) ajalle 1.9.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Tvåspråkig pedagogik 

viden finskspråkig daghemsavdelning -projekti.   

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

kirjallisuus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.2015–31.8.2017. Määräaikaisuuden 

perusteena on jatkokoulutus. 

FT Kristiina Skinnari on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkijatohtorin, soveltava 

kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen, työssäoloaika 20 %) ajalle 

1.10.2015–30.9.2016. Määräaikaisuuden perusteena on ConCLIL:in jatkohankkeen valmistelu- ja 

päivitystyöt. 

 

 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

MA Houda Ben Hamouda on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 15.9.–

14.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke / Yli- ja poikkikansallinen 

ulkopolitiikka kansallisten parlamenttien haasteena. 

FM Sanna Tawah on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 15.9.–

14.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Sosiaali- ja terveysministeriön hanke / Lastensuojelun 

menneisyys. 

FM Ida Vesterinen on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 15.9.–

31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena ovat tutkimusta avustavat tehtävät Suomen Akatemian 

hankkeessa Poikkikansallisten verkostojen synty ja Koneen Säätiön hankkeessa Menneisyyden 

tulkintojen äärellä.    

 

 

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FT Mari Aro on otettu tutkijatohtorin, soveltava kielitiede, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 

28.9.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on kansainvälisen vertaisarvioidun artikkelin 

kirjoittaminen, yhden teemanumeron toimittaminen sekä rahoitushakemuksen valmistelu. 

FM Marianna Penttilä on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 16.9.–

31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Mover -hankkeen verkkokurssin tekeminen ja 



työelämäyhteydet sekä tutkimusta avustavat tehtävät Suomen Akatemian hankkeessa Peripheral 

Multilingualism. 

 

 

Musiikin laitoksen johtaja Riitta Raution päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FM Henna-Riikka Peltola on otettu yliopistonopettajan, musiikkitiede, määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen ajalle 1.10.2015–31.7.2016. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus / Erkki 

Huovinen.  

 

 

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikulan päätökset 

(palvelussuhdejärjestelyt) 

 

HuK Nelli Miettinen on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 31.8.–

31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Jyväskylä Applied Language Studies -hankkeeseen 

liittyvät tukipalvelutehtävät. 

 

 

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Epp Laukin päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FM Sirpa Korhonen on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.–

15.11.2015. Määräaikaisuuden perusteena on viestintätieteiden yhteisten kandidaattiopintojen 

selvitystyö sekä koti- ja ulkomaisten yliopistojen benchmarking (haastattelut, aineiston analysointi 

ja raportointi). 

FM Kaisa Laitinen on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.9.–

31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Vuorovaikutusosaaminen virtuaalitiimeissä -hanke. 

 

 

Irtisanoutumiset 
 

FT Elina Tapio on sanoutunut irti kielten laitoksen tutkijatohtorin, suomalainen viittomakieli, 

määräaikaisesta palvelussuhteesta 24.10.2015 lukien.  


