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Tiedoksi henkilöstöasioista 
 
 
Hallituksen päätöksiä 
 
FT Katja Mäntylä on nimitetty humanistisen tiedekunnan kielten laitoksen lehtorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on englannin kieli, ajaksi 1.1.–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena 
on vieraiden kielten aineenopettajankoulutuksen laajennusohjelma. 
 
 
 
Dekaanin ja varadekaanin päätöksiä (virkajärjestelyt) 
 
FM Tommi Himberg on nimitetty musiikin laitoksen assistentin määräaikaiseen virkasuhteeseen, 
jonka ala on musiikki, ajaksi 1.8.2009–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena on musiikkitieteen 
yliassistentin sijaisuus/Eerola. 
FM Niina Hämäläinen on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tohtorikoulutettavan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.10–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian projekti/Suullisen perinteen tekstualisaatio ja moderni kontekstualisaatio Suomessa. 
Fil. yo Jenni Jousi on nimitetty kielten laitoksen harjoittelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 25.5.–24.8.2009. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
HuK Sami Kallioinen on nimitetty historian ja etnologian laitoksen harjoittelijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 27.4.–31.7.2009. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
Fil. yo Hanna-Maria Kantanen on nimitetty kielten laitoksen harjoittelijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 11.5.–10.8.2009. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
FM Sari Laapotti on nimitetty tiedekunnan palvelukeskuksen osastosihteerin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.5.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on tiedekunnan 
palvelukeskuksen sijaisjärjestelyt.  
FT Simo Mikkonen on nimitetty humanistisen tiedekunnan kanslian suunnittelijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön 
rahoittama Yrittäjäksi yliopistosta -tohtorikoulutushanke/Jatkomääräys. 
HuK Mirka Mähönen on nimitetty kielten laitoksen harjoittelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 27.4.–26.6.2009 ja 20.7.–19.8.2009. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
FT Katja Mäntylälle on myönnetty palkatonta virkavapautta soveltavan kielentutkimuksen 
keskuksen tutkijan virasta (vakanssinro13480) ajaksi 1.1.–31.7.2010. Virkavapauden perusteena on 
englannin kielen lehtorin määräaikaisen virkasuhteen hoito. 
HuK Kirsi Nieminen on nimitetty historian ja etnologian laitoksen harjoittelijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.6.–31.8.2009. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
Sosionomi (AMK) Anne Nupponen on nimitetty tiedekunnan palvelukeskuksen harjoittelijan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.5.–31.8.2009. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu.  
FT Maili Pörhölälle on myönnetty palkatonta virkavapautta viestintätieteiden laitoksen 
yliassistentin virasta, jonka ala on puheviestintä (vakanssinro 11183), ajaksi 1.8.–31.10.2009. 
Virkavapauden perusteena on tietokirjan kirjoittaminen. 
Merkonomi Eeva Riipiselle on myönnetty palkatonta virkavapautta tiedekunnan palvelukeskuksen 
osastosihteerin virasta (vakanssinro 10940) ajaksi 1.5.–31.12.2009. Virkavapauden perusteena on 
sijaisuus/Puukka (hallintoviraston tutkimus- ja innovaatiopalvelut). 
FT Suvi Saarikallio on nimitetty musiikin laitoksen yliassistentin määräaikaiseen virkasuhteeseen, 
jonka ala on musiikki, ajaksi 1.8.2009–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen 
Music, Mind and Technology -maisteriohjelma sekä musiikkikasvatuksen opetustehtävien 
virkajärjestelyt (jatkonimitys). 



FT Marko Siitonen on nimitetty viestintätieteiden laitoksen yliassistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on puheviestintä, ajaksi 1.8.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena 
on määräaikainen projekti/tutkijakoulutus. 
FT Marko Siitonen on sanoutunut irti tiedekunnan kanslian suunnittelijan määräaikaisesta 
virkasuhteesta 1.8.2009 alkaen. 
Fil. yo Eeva-Maija Vehviläinen on nimitetty soveltavan kielentutkimuksen keskuksen 
tutkimusavustajan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.5.–31.7.2009. Määräaikaisuuden 
perusteena on Suomen Kulttuurirahaston hanke/Maahanmuuttajien kielikoulutus ja integroituminen 
suomalaiseen yhteiskuntaan.  
Fil. yo Miikka Voutilainen on nimitetty historian ja etnologian laitoksen harjoittelijan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.6.–31.8.2009. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
  


