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Teol. tri Taneli Kukkonen  on nimitetty historian ja etnologian laitoksen professorin virkaan, jonka 
ala on antiikin tutkimus (vakanssinro 13704), 1.8.2007–31.7.2012 väliseksi määräajaksi. 
 
 
 
Irtisanoutuminen  
 
Lehtori Kalevi Ahonen on sanoutunut irti historian ja etnologian laitoksen lehtorin virasta, jonka 
ala on yleinen historia (vakanssinro 10461), 1.7.2007 alkaen. 
FM Marko Siitonen  on sanoutunut irti viestintätieteiden laitoksen puheviestinnän assistentin 
(vakanssinro 10233) määräaikaisesta virkasuhteesta 1.2.2007 alkaen. 
   
 
 
Dekaanin ja varadekaanin päätöksiä (virkajärjestelyt) 
 
FM Heli Haavisto on nimitetty taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen projektisihteerin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.2.–21.5.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
taiteidentutkimuksen valtakunnallisen virtuaaliyliopistohankkeen määräraha. 
FM Harald Huppe  on nimitetty historian ja etnologian laitoksen projektisihteerin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen (55,2 %) ajaksi 1.2.–30.4.2007. Määräaikaisuuden perusteena on EU:n 7. 
puiteohjelman tutkimushankkeiden valmistelu: The Expansion of New Capitalism. 
FT Pertti Hurmeelle on myönnetty virkavapaus viestintätieteiden laitoksen lehtorin virasta, jonka 
ala on yhteisöviestintä (vakanssinro 10697), ajaksi 1.1.–31.7.2007. Virkavapauden perusteena on 
yhteisöviestinnän professorin viran (vakanssinro 10845) hoito vastaavana aikana. 
HuK Riitta Hurmerinta  on nimitetty viestintätieteiden laitoksen projektiapulaisen (60 %) 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.2.–31.5.2007. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian hanke: Henkinen väkivalta vuorovaikutussuhteissa. 
FM Riikka Husso on nimitetty taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tohtorikoulutettavan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.10.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
valtakunnallinen taidehistorian tutkijakoulu. 
FT Sirkku Kotilainen  on nimitetty taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen erikoistutkijan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
Nuorisotutkimusverkoston määräraha. 
HuK Salla Kujala  on nimitetty humanistisen tiedekunnan kanslian toimistosihteerin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.2.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
osastosihteerin sijaisuus. 
FM Maria Lassila-Merisalo  on nimitetty viestintätieteiden laitoksen tohtorikoulutettavan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 11.1.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
tutkijakoulu MUUVI. 



FM Leena Ripatti-Torniainen  on nimitetty viestintätieteiden laitoksen tohtorikoulutettavan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 15.1.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
viestintätieteiden tutkijakoulu. 
FM Marko Siitonen  on nimitetty humanistisen tiedekunnan kanslian suunnittelijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.2.–31.7.2007. Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön 
rahoittama Yrittäjäksi yliopistosta -tohtorikoulutushanke.  
FM Nina Sääskilahti on nimitetty taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen projektisihteerin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen (85 %) ajaksi 1.2.–31.7.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
työvoimatoimiston päätös 0801083036/2007.  
 


