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Nimittämisiä  
 
FT Jaana Hujanen on nimitetty viestintätieteiden laitoksen professorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on journalistiikka (vakanssinro 10125), ajaksi 1.8.–31.12.2007. 
Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito. 
FT Pertti Hurme  on nimitetty viestintätieteiden laitoksen professorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on yhteisöviestintä (vakanssinro 10845), ajaksi 1.8.2007–31.7.2008. 
Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito. 
Master of Letters, MA Donald Adamson on nimitetty kielten laitoksen lehtorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on englannin kieli (osa-aikainen 80 %), ajaksi 1.8.2007–31.7.2008. 
Määräaikaisuuden perusteena on opettajankoulutuksen laajennushanke. 
FT Mark Kaunisto  on nimitetty kielten laitoksen lehtorin virkaan, jonka ala on englannin kieli 
(vakanssinro 10626), 1.9.2007 alkaen. 
FL Kimmo Lehtonen on nimitetty taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen lehtorin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala on digitaalinen kulttuuri, ajaksi 1.8.2007–31.7.2009. 
Määräaikaisuuden perusteena on englanninkielinen Digital Culture -maisteriohjelma. 
FT Leena Mikkola on nimitetty viestintätieteiden laitoksen lehtorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on puheviestintä (vakanssinro 10617), ajaksi 1.8.2007–31.7.2010. 
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus. 
FT Jari Ojala  on nimitetty historian ja etnologian laitoksen lehtorin virkaan, jonka ala on historia 
(vakanssinro 10461), 1.7.2007 alkaen. 
FT Raija Vainio  on nimitetty kielten laitoksen lehtorin virkaan, jonka ala on latinan kieli 
(vakanssinro 10589), 1.9.2007 alkaen.  
 
 
Virkavapauksia 
 
FT Pertti Hurmeelle on myönnetty palkatonta virkavapautta lehtorin virasta, jonka ala on 
yhteisöviestintä (vakanssinro 10697), ajaksi 1.8.2007–31.7.2008. Virkavapauden perusteena on 
yhteisöviestinnän professorin määräaikaisen virkasuhteen hoito vastaavana aikana.   
 
 
 
Dekaanin ja varadekaanin päätöksiä (virkajärjestelyt) 
 
FT Hannele Dufva on sanoutunut irti soveltavan kielentutkimuksen keskuksen erikoistutkijan 
virasta (vakanssinro 11025) 1.6.2007 alkaen. 
MA Gergely Dusnoki on nimitetty humanistisen tiedekunnan/hungarologian lehtorin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala on unkarin kieli, ajaksi 1.9.2007–31.7.2008. 
Määräaikaisuuden perusteena on kulttuurivaihtosopimus. 
FT Tuomas Eerolalle on myönnetty palkatonta virkavapautta musiikin laitoksen yliassistentin 
virasta, jonka ala on musiikki (vakanssinro 11170), ajaksi 1.8.–31.12.2007. Virkavapauden 



perusteena on musiikin professorin määräaikaisen virkasuhteen (vakanssinro 13500) hoito 
vastaavana aikana. 
FT Jari Eilola  on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on laitoksen 
tutkimustoiminnan kehittämishanke. 
MA Orsolya Fábián on sanoutunut irti humanistisen tiedekunnan/hungarologian lehtorin 
määräaikaisesta virkasuhteesta, jonka ala on unkarin kieli, 16.7.2007 alkaen.  
B.Mus Rafael Ferrer on nimitetty musiikin laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
rahoittama määräaikainen tutkimushanke. 
FT Outi Fingerroos on nimitetty historian ja etnologian laitoksen yliassistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on etnologia (vakanssinro 13707), ajaksi 1.8.2007–31.7.2008. 
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus. 
PhD Florencia Franceschina on nimitetty kielten laitoksen lehtorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on englannin kieli, ajaksi 1.9.2007–31.7.2008. Määräaikaisuuden 
perusteena on opetusministeriön rahoittama määräaikainen opettajankoulutuksen laajennushanke.  
Toimistotyöntekijä Hilkka-Leena Flyktman  on nimitetty historian ja etnologian laitoksen 
projektisihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.9.2007–31.8.2008. Määräaikaisuuden 
perusteena on osastosihteerin avoimen viran hoito. 
HuK Paula Haavisto on nimitetty soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimusavustajan 
(20h/vko) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.10.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena 
on EU:n Sokrates-ohjelmasta rahoitetun määräaikaisen hankkeen (Euromobil II) projektin 
loppuraportin laadinnassa avustaminen. 
FM Tommi Himberg  on nimitetty musiikin laitoksen assistentin määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.8.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on musiikkitieteen oppiaineeseen liittyvät 
virkajärjestelyt ja tehtävät. 
FL Tuija Hirvelä  on nimitetty soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.8.2008. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
Muuttuvat teksti- ja mediamaisemat -hanke ja Yleisten kielitutkintojen kehittämissuunnitelman 
toimeenpano vuoden 2008 aikana. 
FL Tuija Hirvelälle  on myönnetty virkavapaus soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkijan 
määräaikaisesta virkasuhteesta ajaksi 4.9.2007–16.7.2008. Virkavapauden perusteena on 
äitiys/vanhempainvapaa. 
TT Vesa Hirvonen on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
huippuyksikköön kuuluva Mielen historian tutkimushanke. 
FT Markku Hokkanen  on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2007–31.7.2008. Määräaikaisuuden perusteena on 
laitoksen tutkimustoiminnan kehittämishanke. 
FM Niina Hämäläinen on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tohtorikoulutettavan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian projekti/Suullisen perinteen tekstualisaatio ja moderni kontekstualisaatio Suomessa. 
FM Jaakko Junttila  on nimitetty soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimusavustajan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
opetusministeriön rahoittama yleisten kielitutkintojen syksyn testikierroksen ruuhkahuipun 
purkaminen ja kehittämistyön avustavat tehtävät.  
FM Mikko Kajander  on sanoutunut irti kielten laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaisesta 
virkasuhteesta 1.9.2007 alkaen. 



YTM, yo-merkonomi Leena Kaukio on nimitetty taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen 
koordinaattorin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.9.–30.11.2007. Määräaikaisuuden 
perusteena on Kulttuurin tutkimuksen verkoston projekti. 
FT Mark Kaunistolle  on myönnetty palkatonta virkavapautta kielten laitoksen lehtorin virasta, 
jonka ala on englannin kieli (vakanssinro 10626), ajaksi 1.9.2007–31.5.2008. Virkavapauden 
perusteena on professuurin viransijaisuuden hoito Tampereen yliopistossa vastaavana aikana. 
FM Teemu Kauppi on nimitetty viestintätieteiden laitoksen projektisihteerin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
hanke/Henkinen väkivalta vuorovaikutussuhteissa. 
FT Marja Kokko  on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tutkijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on Jyväskylän kaupungin 
rahoittama projekti/Jyväskylän kaupungin historia 1965–2007. 
FM Salme Korkala on nimitetty viestintätieteiden laitoksen assistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on puheviestintä, ajaksi 1.8.2007–31.7.2008. Määräaikaisuuden 
perusteena on puheviestinnän yliassistentin viran (vakanssinro 11183) sijaisuus. 
FT Pirjo Korkiakankaalle  on myönnetty palkatonta virkavapautta historian ja etnologian laitoksen 
yliassistentin virasta, jonka ala on etnologia (vakanssinro 13707), ajaksi 1.8.2007–31.7.2008. 
Virkavapauden perusteena on etnologian professorin määräaikaisen virkasuhteen (vakanssinro 
10794) hoito vastaavana aikana.   
Kauppatieteiden yo Kimmo Kuisma on nimitetty soveltavan kielentutkimuksen keskuksen 
suunnittelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2007. Määräaikaisuuden 
perusteena on Moodi-verkkokurssin kansainvälistämisestä johtuvat lisä- ja muutosohjelmointityöt.  
FM Päivi Lavonen on sanoutunut irti kielten laitoksen projektisihteerin määräaikaisesta 
virkasuhteesta 4.8.2007 alkaen. 
PhD Geoffrey Luckille on myönnetty palkatonta virkavapautta musiikin laitoksen tutkijatohtorin 
määräaikaisesta virkasuhteesta ajaksi 1.8.2007–31.7.2008. Virkavapauden perusteena on musiikin 
yliassistentin määräaikaisen virkasuhteen hoito vieraskielisessä maisteriohjelmassa Music, Mind 
and Technology vastaavana aikana.  
FT Leena Mikkolalle on myönnetty palkatonta virkavapautta viestintätieteiden laitoksen 
amanuenssin virasta (vakanssinro 00053) ajaksi 1.8.2007–31.7.2010. Virkavapauden perusteena on 
lehtorin viran hoito, jonka ala on puheviestintä (vakanssinro 10617) vastaavana aikana. 
FM (väit.) Lea Nieminen on nimitetty kielten laitoksen yliassistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on suomen kieli ja viittomakieli, ajaksi 6.8.2007–31.7.2008. 
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/vuorotteluvapaa. 
FT Tarja Nikula  on nimitetty soveltavan kielentutkimuksen keskuksen professorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen (vakanssinro 10832), ajaksi 1.8.2007–31.7.2008. Määräaikaisuuden perusteena on 
avoimen viran hoito. 
FT Jari Ojala  on sanoutunut irti historian ja etnologian laitoksen yliassistentin virasta, jonka ala on 
Suomen historia (vakanssinro 11153), 1.7.2007 alkaen. 
FT Jari Ojalalle on myönnetty palkatonta virkavapautta historian ja etnologian laitoksen lehtorin 
virasta, jonka ala on historia (vakanssinro 10461), ajaksi 1.7.2007–31.7.2008. Virkavapauden 
perusteena on historian professorin määräaikaisen virkasuhteen hoito vastaavana aikana.  
FM Pauliina Palttala on nimitetty viestintätieteiden laitoksen assistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on yhteisöviestintä, ajaksi 1.8.–31.12.2007. Määräaikaisuuden 
perusteena on määräaikainen projekti/tutkijakoulu. 
FL Marko Punkanen on nimitetty musiikin laitoksen tutkijan (20t/vko) määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2007–31.7.2008. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen EU6-
puiteohjelman projekti Tuning the Brain for Music. 



FT Maili Pörhölälle  on myönnetty palkatonta virkavapautta viestintätieteiden laitoksen 
yliassistentin virasta, jonka ala on puheviestintä (vakanssinro 11183), ajaksi 1.8.2007–31.7.2008. 
Virkavapauden perusteena on työskentely akatemiatutkijana 31.7.2009 saakka. 
FT Heikki Roiko-Jokela on nimitetty historian ja etnologian laitoksen lehtorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala historia (vakanssinro 10461), ajaksi 1.9.2007–31.7.2008. 
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus. 
FM Rebekah Rousi on nimitetty taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen suunnittelijan (20 
t/vko) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 15.8.–23.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
kv. maisteriohjelman projektitehtävät (Digital Culture). 
FM Juha Ruuska on nimitetty musiikin laitoksen assistentin määräaikaiseen virkasuhteeseen, 
jonka ala on musiikki, ajaksi 1.8.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on musiikkitieteen 
oppiaineeseen liittyvät tehtävät.  
Fil. yo Antti Räihä  on nimitetty historian ja etnologian laitoksen projektisihteerin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projektit/Rauhan tultua jatkunut sota. Toisen maailmansodan jälkivaikutukset suomalaisessa 
yhteiskunnassa n. 1944–2000./Valtiovalta ja ruotsalais-suomalaisen yhteiskunnan rauhaan 
palaamisen ongelmien ratkaiseminen n. 1650–2000.  
FM Marko Siitonen  on nimitetty tiedekunnan kanslian suunnittelijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön 
rahoittama Yrittäjäksi yliopistosta -tohtorikoulutushanke. 
FM Kati Surakka  on nimitetty kielten laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti n:o 7115655/Yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen lingvistinen perusta. 
FM Nina Sääskilahti on nimitetty taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen projektisihteerin 
(85 %) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2007–31.1.2008. Määräaikaisuuden perusteena 
Jyväskylän työvoimatoimiston päätös 0801087699/2007. 
FT Ritva Takkiselle on myönnetty virkavapaus kielten laitoksen professorin määräaikaisesta 
virkasuhteesta, jonka ala on viittomakieli, ajaksi 1.9.2007–31.7.2008. Virkavapauden perusteena on 
vuorotteluvapaa. 
Anu Tauliolle  on myönnetty palkatonta virkavapautta viestintätieteiden laitoksen toimistosihteerin 
virasta (vakanssinro 11229) ajaksi 26.7.2007–25.7.2008. Virkavapauden perusteena on muun 
tehtävän hoito. 
FM Juha Tepolle on myönnetty palkatonta virkavapautta taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen 
laitoksen amanuenssin määräaikaisesta virkasuhteesta ajaksi 15.10–15.12.2007. Virkavapauden 
perusteena on osittainen hoitovapaa. 
FM Tuulia Toivanen on nimitetty taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen 
tohtorikoulutettavan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2007. Määräaikaisuuden 
perusteena on opetusministeriön ja Suomen Akatemian rahoittama Kirjallisuudentutkimuksen 
valtakunnallinen tutkijakoulu.  
B.Mus Marc Thompson on nimitetty musiikin laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
rahoittama määräaikainen tutkimushanke. 
FM Tiina Vastamäki  on nimitetty historian ja etnologian laitoksen yliassistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on historia, ajaksi 1.8.2007–31.7.2008. Määräaikaisuuden perusteena on 
Arkistonhallinnan maisteriohjelma. 
FL Annaleena Yliselle on myönnetty virkavapaus viestintätieteiden laitoksen assistentin virasta, 
jonka ala on puheviestintä (vakanssinro 10233), ajaksi 14.8.2007–25.6.2008. Virkavapauden 
perusteena on äitiysvapaa / vanhempainvapaa. 
   
 


