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Dekaanin päätöksiä (virkajärjestelyt) 
 
FL Tanja Aitamurto on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkijan palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–
30.4.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Globaalin innovaatiojournalismin haasteet -hanke 
(GINJO).  
FM Meri Arnala on otettu humanistisen tiedekunnan palvelukeskuksen amanuenssin 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena on humanistisen 
tiedekunnan palvelukeskuksen tehtäväjärjestelyt. 
FT Piia Einonen on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan palvelussuhteeseen 
ajaksi 1.1.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Kustaa H.J.Vilkuna. 
FM Tiina Hemminki on otettu historian ja etnologian laitoksen tohtorikoulutettavan 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2010–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen 
jatkokoulutus. 
MLIS Alicia Jinkerson on otettu kielten laitoksen tohtorikoulutettavan palvelussuhteeseen ajaksi 
1.1.2010–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus.  
FT Taneli Kukkonen on otettu historian ja etnologian laitoksen antiikintutkimuksen professorin 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.5.2010. Määräaikaisuuden perusteena on SSALT- ja PMP-
yksiköiden erityistarpeet.  
KM Aila Marjomäki on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tohtorikoulutettavan 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–28.2.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/Tilaa lapsille. Taiteelliset käytännöt ja lasten elämismaailma. 
FM Terhi Paakkiselle on myönnetty vapautus kielten laitoksen tutkimussihteerin tehtävästä ajaksi 
2.2.–31.8.2010. Työstä vapautuksen perusteena on hoitovapaa. 
FT Jyrki Pietilä on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkijatohtorin palvelussuhteeseen (osa-
aikainen 55,2 %) ajaksi 1.1.–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimustoiminnan 
kehittäminen. 
FT Heikki Rantatupa on sanoutunut irti historian ja etnologian laitoksen erikoistutkijan virasta 
(vakanssinro 13452) 1.2.2010 alkaen. 
MA Timothy Riggs on otettu historian ja etnologian laitoksen tohtorikoulutettavan 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2011–31.12.2012. Määräaikaisuuden perusteena on SSALT/ 
Subjectivity and Selfhood in the Arabic and LatinTraditions/EU-hanke 2009–2012. 
FT Heikki Roiko-Jokelalle on myönnetty palkatonta virkavapautta historian ja etnologian laitoksen 
historian lehtorin virasta (vakanssinro 10461) ajaksi 1.12.2009–31.1.2010. Virkavapauden 
perusteena on erikoistutkijan tehtävä tutkimushankkeessa Liikunta tieteellisenä toimintana 
(OPM/Liikuntatieteellinen seura). 
FM Matti Roitto on otettu historian ja etnologian laitoksen tohtorikoulutettavan palvelussuhteeseen 
ajaksi 1.1.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus. 
FM Antti Räihä on otettu historian ja etnologian laitoksen tohtorikoulutettavan palvelussuhteeseen 
ajaksi 1.1.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus. 
FM Sirke Santander on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tohtorikoulutettavan 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/Tilaa lapsille. Taiteelliset käytännöt ja lasten elämismaailma. 



FM Nina Sääskilahti on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tohtorikoulutettavan 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.2.2010–31.1.2011. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen 
jatkokoulutus. 
FM Panu Uotila on otettu viestintätieteiden laitoksen tohtorikoulutettavan palvelussuhteeseen 
ajaksi 1.1.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus. 
FM Panu Uotilalle on myönnetty vapautus viestintätieteiden laitoksen assistentin tehtävästä ajaksi 
1.1.–31.7.2010. Työstä vapautuksen perusteena on tohtorikoulutettavan työsuhteinen tehtävä. 
FT Kustaa H.J. Vilkuna on otettu historian ja etnologian laitoksen Suomen historian professorin 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Karonen. 
FM Tiina Virkkula on sanoutunut irti kielten laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaisesta 
virkasuhteesta 1.1.2010 alkaen. Virkavapauden perusteena on tohtorikoulutettavan työsuhteinen 
tehtävä ajaksi 1.1.2010–30.6.2012 (Langnet-tutkijakoulu).  
FM Riikka Virranta on otettu viestintätieteiden laitoksen journalistiikan assistentin 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Uotila. 
FM Elina Westinen on otettu kielten laitoksen tohtorikoulutettavan palvelussuhteeseen ajaksi 
1.1.2010–31.12.2011. Määräaikaisuuden perusteena on englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja 
muutoksen huippuyksikkö 2006–2011. 
 
 
  


