
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

HUMANISTINEN TIEDEKUNTA 

Tiedekuntaneuvoston kokous 14.10.2015 

 

 

 

Dekaani Minna-Riitta Luukan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FT Ulla Koskiselle on myönnetty palkaton työstä vapautus historian ja etnologian laitoksen 

tutkijatohtorin, Suomen historia, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 1.1.–31.12.2016. 

FM Ilona Laakkonen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tohtorikoulutettavan, 

soveltava kielentutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 5.–30.10.2015. 

Määräaikaisuuden perusteena on jatkokoulutus. 

FM Terhi Paakkinen on otettu kielten laitoksen suunnittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen 

ajalle 1.10.2015–31.12.2016. Määräaikaisuuden perusteena on vuonna 2016 pidettävien 

kansainvälisten konferenssien järjestelyt ja vuonna 2016 alkavan kansainvälisen maisteriohjelman 

käynnistäminen. 

FT, dosentti Tuija Saresma on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkijan, 

nykykulttuurin tutkimus, määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.2.–31.3.2016. 

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

PsK Johanna Tuomisto on otettu musiikin laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen 

palvelussuhteeseen (osa-aikainen 50 %) ajalle 14.9.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on 

Musiikilliset tunnetaidot -hanke. 

FT Tiina Räisäselle on myönnetty työstä vapautus kielten laitoksen tutkijatohtorin, soveltava 

kielitiede, määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 1.9.2015–23.4.2016. 

 

 

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojalan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

HuK Outi Rantamäki on otettu harjoittelijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 26.10.2015–

31.1.2016. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 

 

 

Kielten laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhdan päätökset (palvelussuhdejärjestelyt) 

 

FT Helena Höylälle on myönnetty työstä vapautus suunnittelijan määräaikaisesta palvelussuhteesta 

ajalle 26.11.–31.12.2015. 

FT Margarethe Olbertz-Siitoselle on myönnetty työstä vapautus tutkijatohtorin, englannin kieli, 

määräaikaisesta palvelussuhteesta ajalle 16.11.–31.12.2015. 

 

 

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

 

HuK Henna Hietainen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 

15.10.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on kulttuuriperintöalaan kuuluvan kirkollisen 

esineistöinventointijärjestelmän kehittäminen sekä pilotointi.  

FM Kai Ylinen on otettu projektisihteerin määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.–31.12.2015. 

Määräaikaisuuden perusteena on Monimuoto -opetushankkeen koordinointi, pilotointi ja 

käynnistäminen.  

 

 



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

 

Fil. yo Helena Hirvinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 

1.10.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Droonijournalismi: kauko-ohjattavien 

kopterikameroiden journalistinen käyttö -hanke sekä Journalismin tutkimuksen uutisportaali. 

FM Niina Niskala on otettu projektitutkijan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 1.10.–

31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteina ovat tutkimusaineiston analyysi ja yhteisartikkelin 

suunnitteleminen, lisäaineiston kerääminen (FERG-tutkimus) sekä hankehakemusten valmistelua.  

HuK Margareta Salonen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 

5.10.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Media-analyysi Media Courage of Lyme 

Disease -tutkimukselle, koodaus ja datan syöttäminen SPSS-järjestelmään. 

HuK Sari Sirviö on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen (osa-aikainen, 

työssäoloaika 60 %) ajalle 1.10.–31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Sairaalatyöyhteisön 

työhyvinvointia edistävät vuorovaikutuskäytänteet -tutkimushanke. 

Fil. yo Yanzhe Tang on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 5.10.–

31.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Media-analyysi Media Courage of Lyme Disease -

tutkimukselle, koodaus ja datan syöttäminen SPSS-järjestelmään. 

Fil. yo Saara Vilokkinen on otettu tutkimusavustajan määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 

1.10.–15.12.2015. Määräaikaisuuden perusteena on Young adults’ experiences of abusive 

relationships -tutkimushanke. 

 


