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Dr. Phil. Dominic Busch on nimitetty viestintätieteiden laitoksen professorin virkaan, jonka ala 
kulttuurienvälinen viestintä (vakanssinro 13572), 1.12.2009 alkaen toistaiseksi. 
FT Jari Ojala on nimitetty historian ja etnologian laitoksen professorin virkaan, jonka ala on 
historia (vakanssinro 13806), 1.12.2009 alkaen toistaiseksi. 
FT Anne Pitkänen-Huhta on otettu kielten laitoksen englannin kielen professorin 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena on vieraiden kielten 
aineenopettajankoulutuksen vuosien 2007–2009 laajennusohjelman loppuunsaattaminen. 
FT Anne Pitkänen-Huhdalle on myönnetty vapautus kielten laitoksen englannin kielen lehtorin 
tehtävistä ajaksi 1.1.–31.7.2010 toisen tehtävän hoitamista varten.  
FT Ritva Takkinen on otettu kielten laitoksen suomalaisen viittomakielen professorin 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.2010–31.7.2011. Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön 
viittomakielen maisteriopintojen loppuunsaattaminen. 
FT Ritva Takkiselle on myönnetty vapautus kielten laitoksen viittomakielen lehtorin tehtävistä 
ajaksi 1.1.2010–31.7.2011 toisen tehtävän hoitamista varten. 
FL Jaana Toomar on otettu kielten laitoksen kielten lehtorin palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–
31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on vieraiden kielten aineenopettajankoulutuksen 
laajennusohjelma vuosille 2007–2010. 
 
 
Irtisanoutumisia  
 
Lehtori Henrik Kokkonen on sanoutunut irti kielten laitoksen lehtorin virasta, jonka ala on ruotsin 
kieli (vakanssinro 10641), 1.2.2010 alkaen eläkkeelle siirtymisen takia. 
FT Jari Ojala on sanoutunut irti historian ja etnologian laitoksen lehtorin virasta, jonka ala on 
historia (vakanssinro 10461) 1.12.2009 alkaen. 
 
 
Dekaanin päätöksiä  
 
KM Outi Ahonen on otettu kielten laitoksen tohtorikoulutettavan palvelussuhteeseen ajaksi 1.1–
31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus. 
VTT Pekka Aulalle on myönnetty palkatonta virkavapautta viestintätieteiden laitoksen professorin 
virasta, jonka ala on yhteisöviestintä (vakanssinro 10845), ajaksi 1.12.2009–31.7.2010. 
Virkavapauden perusteena on professorin viran hoito Helsingin yliopistossa.  
HuK Hanna Autio on otettu viestintätieteiden laitoksen tutkimusavustajan palvelussuhteeseen ajaksi 
1.1.–31.10.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Kohti kiinnostavaa journalismia -hanke. 
FM Pia Bärlund on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön 
rahoittama valtakunnallinen kielikoulutuspolitiikan tutkimus- ja kehittämisverkosto.     
FT Jari Eilola on otettu historian ja etnologian laitoksen Suomen historian yliassistentin 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Roiko-Jokela. 
Viittomakielentulkki Ulla-Maija Haapanen on otettu kielten laitoksen tulkkikoordinaattorin 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2010. Määräaikaisuuden perusteena ovat viittomakielen 
keskuksen tehtäväjärjestelyt. 



FT Outi Fingerroos on otettu humanistisen tiedekunnan palvelukeskuksen tutkijatohtorin 
palvelussuhteeseen 1.1.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on monikulttuurisuus ja 
vuorovaikutus -hanke.   
PhD Anssi Halmesvirta on otettu historian ja etnologian laitoksen yleisen historian professorin 
palvelussuhteeseen ajaksi 10.1.–11.6.2010. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Sihvola. 
PhD Anssi Halmesvirralle on myönnetty vapautus historian ja etnologian laitoksen historian 
yliassistentin tehtävistä ajaksi 10.1.–11.6.2010 toisen tehtävän hoitamista varten. 
FT Irma Hirsjärvi on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijan 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/Globaali vertaileva tutkimus nuorten mediallistumisesta.  
Viittomakielentulkki Eija Jääskeläinen on otettu kielten laitoksen viittomakielentulkin 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2010. Määräaikaisuuden perusteena ovat viittomakielen 
keskuksen tehtäväjärjestelyt. 
KM Jaana Keski-Levijoki on otettu kielten laitoksen yliopistonopettajan palvelussuhteeseen ajaksi 
1.1.–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena ovat viittomakielen keskuksen tehtäväjärjestelyt.  
FT Mikko Keskinen on nimitetty taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen professorin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala on kirjallisuus (vakanssinro 00086), ajaksi 1.12.2009–
30.11.2010. Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito. 
FT Mikko Keskiselle on myönnetty palkatonta virkavapautta taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen 
laitoksen yliassistentin virasta, jonka ala on kirjallisuus (vakanssinro 11160), ajaksi 1.12.2009–
30.11.2010. Virkavapauden perusteena on professuurin hoito vastaavana aikana. 
KTM Kimmo Kuisma on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen suunnittelijan 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on kolmen rahoittajatahon 
vuoden mittainen sopimus.  
FT Taneli Kukkoselle on myönnetty vapautus historian ja etnologian laitoksen antiikin tutkimuksen 
professorin tehtävistä ajaksi 1.1.–31.5.2010 toisen tehtävän hoitamista varten. 
FM Teija Kyllönen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektitutkijan 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön 
rahoittama valtakunnallinen kielikoulutuspolitiikan tutkimus- ja kehittämisverkosto.   
FM Samu Kytölä on otettu kielten laitoksen tohtorikoulutettavan palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–
31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus. 
FM Leila Kääntä on otettu kielten laitoksen englannin kielen assistentin palvelussuhteeseen ajaksi 
1.1.–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Piirainen-Marsh. 
Fil. yo Henna Lahti on nimitetty viestintätieteiden laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.10.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimustoiminnan 
kehittäminen. 
Insinööri (AMK), musiikkiteknologi Mikko Leimu on otettu musiikin laitoksen laboratorioteknikon 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–28.2.2010. Määräaikaisuuden perusteena on EU7-puiteohjelman 
tutkimushanke/Usability of Music in Social Inclusion of Children (UMSIC). 
HuK Saila Leukumaa on nimitetty historian ja etnologian laitoksen harjoittelijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 26.10.2009–31.1.2010. Määräaikaisuuden perusteena on yliopisto-
opiskelijan harjoittelu. 
Fil. yo Jarno Liski on nimitetty viestintätieteiden laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 23.11.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimustoiminnan 
kehittäminen. 
FM Laura-Mari Manninen on otettu historian ja etnologian laitoksen tohtorikoulutettavan 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.4.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/Parlamentaarinen konfliktin ratkaisu 1900-luvun Britanniassa. 
FM Emma Mesikämmen on nimitetty viestintätieteiden laitoksen tutkimusassistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 19.10.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimustoiminnan 
kehittäminen. 



FM Helena Miettinen on otettu kielten laitoksen englannin kielen assistentin palvelussuhteeseen 
ajaksi 1.1.–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Piirainen-Marsh. 
FT Simo Mikkonen on otettu historian ja etnologian laitoksen historian yliassistentin 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2010. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Halmesvirta. 
FL Anita Moilanen on otettu kielten laitoksen ranskan ja espanjan kielen lehtorin 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena on kielten laitoksen 
tehtävien järjestely. 
FM Kaisa Mäki-Petäjä on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tohtorikoulutettavan 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/Taiteistuminen ja sen vaikutukset taiteeseen. 
HuK Pasi Nevalainen on nimitetty viestintätieteiden laitoksen tutkimusavustajan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.12.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimustoiminnan 
kehittäminen.    
HuK Heidi Nieminen on nimitetty viestintätieteiden laitoksen tutkimusavustajan (60 %) 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 15.10.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on 
tutkimustoiminnan kehittäminen. 
Sosionomi (AMK) Anne Nupponen on otettu humanistisen tiedekunnan palvelukeskuksen 
harjoittelijan palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–30.4.2010. Määräaikaisuuden perusteena on yliopisto-
opiskelijan harjoittelu. 
FM Lauri Ockenström on otettu taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tohtorikoulutettavan 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on taidehistorian 
valtakunnallinen tutkijakoulu. 
HuK Kati Penttinen on otettu kielten laitoksen tutkimussihteerin (osa-aikainen 55,2 %) 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/Toisen kielen oppimisen polut. 
Fil. yo Hanna Pöllänen on nimitetty viestintätieteiden laitoksen tutkimusavustajan (60 %) 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 15.10.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on 
tutkimustoiminnan kehittäminen. 
FM Mitra Raappana on nimitetty viestintätieteiden laitoksen tutkimusassistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.12.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on tutkimustoiminnan 
kehittäminen. 
HuK Pekko-Joonas Rantamäki on nimitetty viestintätieteiden laitoksen tutkimusavustajan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.11.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on 
tutkimustoiminnan kehittäminen. 
FT Heikki Roiko-Jokelalle on myönnetty vapautus historian ja etnologian laitoksen Suomen 
historian yliassistentin tehtävistä ajaksi 1.1.–31.7.2010 toisen tehtävän hoitamista varten. 
FT Esa Ruuskanen on otettu historian ja etnologian laitoksen erikoistutkijan palvelussuhteeseen 
ajaksi 1.1.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Jyväskylän yliopiston tietotekniikan 
kehityshistorian kirjoittaminen. 
Viittomakielentulkki Virpi Sipilä on otettu kielten laitoksen viittomakielentulkin palvelussuhteeseen 
ajaksi 1.1.–30.6.2009. Määräaikaisuuden perusteena ovat viittomakielen keskuksen 
tehtäväjärjestelyt. 
Kaup.tiet. yo Riitta Sokka on nimitetty viestintätieteiden laitoksen tutkimusavustajan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.12.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on 
tutkimustoiminnan kehittäminen.  
FT Tuulia Toivanen on nimitetty taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliassistentin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala on kirjallisuus (vakanssinro 11160), ajaksi 1.12.2009–
30.11.2010. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Keskinen. 
Fil. yo Veera Tomperi on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimussihteerin 
palvelussuhteeseen (osa-aikainen 55,2 %) ajaksi 1.1.2010–31.12.2010. Määräaikaisuuden 



perusteena on Suomen Akatemian projekti/Diagnosing the development of second and foreign 
language proficiency.  
FM Henna Tossavainen on otettu soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkijan 
palvelussuhteeseen ajaksi 1.1–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Mäntylä. 
FT Saara Tuomaala on otettu historian ja etnologian laitoksen yliopistotutkijan palvelussuhteeseen 
ajaksi 1.1.–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti/Strategic 
Practices. 
FM Marianne Toriseva on otettu kielten laitoksen tohtorikoulutettavan palvelussuhteeseen ajaksi 
1.1.–31.10.2010. Määräaikaisuuden perusteena on FiDiPro-hanke/Suomen Akatemia. 
FM Marianne Torisevalle on myönnetty vapautus kielten laitoksen tohtorikoulutettavan tehtävistä 
ajaksi 1.1.–31.8.2010. Työstä vapautuksen perusteena on hoitovapaa. 
FL Riikka Ullakonoja on otettu kielten laitoksen venäjän kielen lehtorin palvelussuhteeseen ajaksi 
1.1.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on tehtävien väliaikainen hoito ennen kuin tehtävä 
julistetaan haettavaksi.  
 
  
 
 


