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FT Tuomo Lahdelma on nimitetty kutsusta professorin virkaan, jonka ala on hungarologia 
(vakanssinro 13502), 1.1.2009 alkaen humanistiseen tiedekuntaan, taiteiden ja kulttuurin 
tutkimuksen laitokseen. 
 
 
Irtisanoutumisia  
 
Lehtori Michael Freeman on sanoutunut irti kielten laitoksen lehtorin virasta (vakanssinro 10624), 
jonka ala on englannin kieli (ulkom.), 1.2.2009 alkaen eläkkeelle siirtymisen takia. 
Lehtori Kristina Hämäläinen  on sanoutunut irti kielten laitoksen lehtorin virasta (vakanssinro 
10642), jonka ala on ruotsin kieli, 1.8.2009 alkaen eläkkeelle siirtymisen takia. 
Lehtori Ritva Korhonen  on sanoutunut irti kielten laitoksen lehtorin virasta (vakanssinro 10586), 
jonka ala on pohjoismainen filologia, 1.8.2009 alkaen eläkkeelle siirtymisen takia. 
 
 
Dekaanin ja varadekaanin päätöksiä (virkajärjestelyt) 
 
FT Outi Fingerroos on nimitetty historian ja etnologian laitoksen yliassistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Monikulttuurisuus-hanke. 
FM Kati Heinonen on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tohtorikoulutettavan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian projekti/Suullisen perinteen tekstualisaatio ja moderni kontekstualisaatio Suomessa.  
FM Kirsi-Maria Hytönen  on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tutkimusavustajan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian projekti/ Valtiovalta ja ruotsalais-suomalaisen yhteiskunnan rauhaan palaamisen 
ongelmien ratkaiseminen. 
FL Jouni Hyvönen on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tohtorikoulutettavan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.3.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian projekti/Suullisen perinteen tekstualisaatio ja moderni kontekstualisaatio Suomessa. 
FM Hannele Häkkinen on nimitetty kielten laitoksen amanuenssin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen (vakanssinro 00047) ajaksi 1.1.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on 
avoimen viran hoito. 
FM Niina Hämäläinen on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tohtorikoulutettavan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–30.9.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian projekti/Suullisen perinteen tekstualisaatio ja moderni kontekstualisaatio Suomessa.  
FM Tiina Häyrinen  on nimitetty viestintätieteiden laitoksen tutkimusassistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on EU-projekti/Developing a 
Crisis Communication Scorecard -tutkimustulosten käsittely. 
FM Henna Jousmäki on nimitetty kielten laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–4.7.2009. Määräaikaisuuden perusteena on FiDiPro-hanke. 
FM Henna Jousmäelle on myönnetty palkatonta virkavapautta tohtorikoulutettavan 
määräaikaisesta virkasuhteesta ajaksi 1.1.–4.7.2009. Virkavapauden perusteena on 
äitiys/vanhempainvapaa. 



HuK Tapio Juutinen  on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tutkimusavustajan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen (75 %) ajaksi 1.–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on 
Suomen Akatemian projekti/Valtiovalta ja ruotsalais-suomalaisen yhteiskunnan rauhaan palaamisen 
ongelmien ratkaiseminen. 
FM Salme Korkalalle on myönnetty virkavapaata viestintätieteiden laitoksen assistentin 
määräaikaisesta virkasuhteesta, jonka ala on puheviestintä (vakanssinro 10233), ajaksi 19.1.–
31.7.2009. Virkavapauden perusteena on äitiys/vanhempainvapaa. 
HuK Salla Kujala  on nimitetty humanistisen tiedekunnan kanslian osastosihteerin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen (vakanssinro 10761) ajaksi 1.1.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on 
avoimen viran hoito. 
FM Samu Kytölä on nimitetty kielten laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Langnet-tutkijakoulun 
lisäpaikka.  
FM Anne Laajalahti  on nimitetty viestintätieteiden laitoksen assistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on puheviestintä (vakanssinro 10234), ajaksi 1.1.–31.7.2009. 
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Korkala.  
FT Pirkko Paananen on nimitetty musiikin laitoksen erikoistutkijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.9.2008–30.4.2009. Määräaikaisuuden perusteena on EU7-puiteohjelman 
tutkimushanke/Usability of Music in Social Inclusion of Children (UMSIC). 
FT Pirkko Paanaselle on myönnetty palkatonta virkavapautta musiikin laitoksen yliassistentin 
virasta, jonka ala on musiikki (vakanssinro 13657), ajaksi 1.9.2008–30.4.2009. Virkavapauden 
perusteena on erikoistutkijan virkasuhteen hoito vastaavana aikana.    
FM Riitta Pennala on nimitetty kielten laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2009–12.1.2010. Määräaikaisuuden perusteena on yliopiston rehtorin 
päätös 14.11.2008. 
FM Riitta Pennalalle on myönnetty palkatonta virkavapautta kielten laitoksen tohtorikoulutettavan 
määräaikaisesta virkasuhteesta ajaksi 1.1.–15.5.2009 ja 1.7.–31.8.2009. Virkavapauden perusteena 
on äitiys/vanhempainvapaa ja hoitovapaa. 
FM Rebekah Rousi on nimitetty taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tohtorikoulutettavan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–28.2.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Master’s 
Degree Programme in Digital Culture. 
FM Riitta Saastamoinen on nimitetty viestintätieteiden laitoksen assistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on kulttuurienvälinen viestintä, ajaksi 1.1.–31.3.2009. Määräaikaisuuden 
perusteena on tutkijakoulutus. 
FK Mikko Telaranta  on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tohtorikoulutettavan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2009. Määräaikaisuuden perusteena on SSALT 
/Subjectivity and Selfhood in the Arabic and Latin Traditions 2009–2012/Commission of European 
Communities. 
FM Sari Toivola on nimitetty soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen (vakanssinro 13481) ajaksi 1.–31.1.2009. Määräaikaisuuden perusteena on 
avoimen viran hoito. 
FM Marianne Toriseva on nimitetty kielten laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–20.3.2009. Määräaikaisuuden perusteena on FiDiPro-hanke. 
FM Marianne Torisevalle on myönnetty palkatonta virkavapautta kielten laitoksen 
tohtorikoulutettavan määräaikaisesta virkasuhteesta ajaksi 1.1.–20.3.2009. Määräaikaisuuden 
perusteena on äitiys/vanhempainvapaa. 
FM Riikka Ullakonoja  on nimitetty kielten laitoksen lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, 
jonka ala on venäjän kieli (vakanssinro 10616), ajaksi 1.1.–31.12.2009. Määräaikaisuuden 
perusteena on avoimen viran hoito.  



FM Riikka Ullakonojalle  on myönnetty palkatonta virkavapautta assistentin virasta, jonka ala on 
kielet (vakanssinro 10212), ajaksi 1.1.–31.7.2009. Virkavapauden perusteena on venäjän kielen 
lehtorin viran hoito vastaavana aikana.  
FM Elina Westinen on nimitetty soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimussihteerin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–28.2.2009. Määräaikaisuuden perusteena on 
opetushallituksen ja ESR:n rahoittama DigiYKI-hanke.  
 


