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FT Pirjo Markkola on nimitetty professorin virkaan, jonka ala on Suomen historia (vakanssinro 
10801), 1.8.2009 alkaen humanistiseen tiedekuntaan historian ja etnologian laitokseen. 
FT Hanna Snellman on nimitetty professorin virkaan, jonka ala on etnologia (vakanssinro 10794), 
1.1.2009 alkaen humanistiseen tiedekuntaan historian ja etnologian laitokseen.  
 
 
Dekaanin päätöksiä (virkajärjestelyt) 
 
D.M. Jörg Fachner on nimitetty musiikin laitoksen erikoistutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.1.–31.7.2009. Määräaikaisuuden perusteena on EU6-puiteohjelman tutkimushanke/Tuning 
the Brain for Music/jatkomääräys. 
HuK Eeva-Pirita Frigren on nimitetty historian ja etnologian laitoksen harjoittelijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 26.1.–30.4.2009. Määräaikaisuuden perusteena on yliopisto-opiskelijoiden 
harjoittelu. 
FM Tiina Häyrinen on nimitetty viestintätieteiden laitoksen assistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on yhteisöviestintä (osa-aikainen 55,2%), ajaksi 1.1.–31.7.2009. 
Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen projekti/tutkijakoulutus. 
FM Eerika Koskinen-Koivisto on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tohtorikoulutettavan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian projekti/Strategic Practices: Hidden Histories of Gender in Finland 1880–2005. 
FM Samu Kytölälle on myönnetty palkatonta virkavapautta kielten laitoksen tohtorikoulutettavan 
määräaikaisesta virkasuhteesta ajaksi 19.1.–31.5.2009. Virkavapauden perusteena on osittainen 
hoitovapaa. 
FM Anna-Helena Mero on sanoutunut irti humanistisen tiedekunnan kanslian amanuenssin 
määräaikaisesta virkasuhteesta 1.1.2009 alkaen. 
Merkonomi Kirsi Narkiniemi on nimitetty soveltavan kielentutkimuksen keskuksen 
toimistosihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2009. Määräaikaisuuden 
perusteena on Yleisten kielitutkintojen laajentamissuunnitelmaan liittyvät tilapäiset 
järjestelytehtävät/OPH:n erillisrahoitus. 
FT Lea Nieminen on nimitetty kielten laitoksen yliassistentin määräaikaiseen virkasuhteeseen, 
jonka ala on suomen kieli, ajaksi 5.1.–5.7.2009. Määräaikaisuuden perusteena on vuorotteluvapaan 
sijaisuus/Mielikäinen. 
Yo-merkonomi Helen Niskanen on sanoutunut irti humanistisen tiedekunnan kanslian 
projektisuunnittelijan määräaikaisesta virkasuhteesta 1.1.2009 alkaen. 
FM Terhi Paakkiselle on myönnetty virkavapautta kielten laitoksen tutkimussihteerin 
määräaikaisesta virkasuhteesta ajaksi 20.3.2009–1.2.2010. Virkavapauden perusteena on 
äitiys/vanhempainvapaa.  
FM Mikko Pirinen on nimitetty taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tohtorikoulutettavan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.3.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian projekti/Taiteen kokeminen. Kognitiotiede ja taiteen historia (AATE). 
FM Johanna Saario on nimitetty soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tohtorikoulutettavan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.3.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian projekti/Muuttuvat teksti- ja mediamaisemat. 



FL Terhi Skaniakos on nimitetty taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tohtorikoulutettavan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian projekti/Musiikin ja näyttämötaiteen valtakunnallisen tutkijakoulun kansanmusiikin ja 
populaarimusiikin tohtorinkoulutusohjelma.  
FM Timo Törmäkangas on sanoutunut irti kielten laitoksen tutkijan määräaikaisesta virkasuhteesta 
1.1.2009 alkaen. 
FM Elina Westinen on nimitetty soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimusavustajan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–28.2.2009. Määräaikaisuuden perusteena on 
opetushallituksen ja ESR:n rahoittama DigiYKI-hanke.  
FT Sabine Ylöselle on myönnetty palkatonta virkavapautta soveltavan kielentutkimuksen keskuksen 
erikoistutkijan virasta (vakanssinro 11028) ajaksi 1.1.–31.7.2009. Virkavapauden perusteena on 
avoimena olevan professorin viran hoito. 
 
 


