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MA Susannah Davis on nimitetty kielten laitoksen lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka 
ala on englannin kieli (tarkoitettu syntyperältään ulkomaalaiselle, vakanssinro 10658), ajaksi 
1.8.2008–31.7.2009. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Peterson.  
FT Mark Kaunistolle  on myönnetty palkatonta virkavapautta kielten laitoksen lehtorin virasta, 
jonka ala on englannin kieli (tarkoitettu englannin kieltä äidinkielenä tai sivistyskielenä puhuvalle, 
vakanssinro 10626), ajaksi 1.6.–31.12.2008. Virkavapauden perusteena on Suomen Akatemian 
tutkijatohtorin tutkimusrahoitus/Morfologinen ja leksikaalinen kilpailu englannin kielessä. 
 
 
 
Dekaanin päätöksiä (virkajärjestelyt) 
 
Fil. yo Laura Airaksinen  on nimitetty kielten laitoksen harjoittelijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.6.–31.8.2008. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
FL Carine Coolsille on myönnetty palkatonta virkavapautta viestintätieteiden laitoksen 
yliassistentin virasta, jonka ala on kulttuurienvälinen viestintä (vakanssinro 13608), ajaksi 1.8.–
31.12.2008. Virkavapauden perusteena on apuraha väitöskirjatyöhön.  
HuK Ari Häkkinen  on nimitetty kielten laitoksen projektisihteerin (osa-aikainen 55.2 %) 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.6.–31.8.2008. Määräaikaisuuden perusteena on englannin 
kielen vaihtelun, kontaktien ja muutoksen huippuyksikkö 2006–2011. 
FM Saara Jäntille on myönnetty palkatonta virkavapautta kielten laitoksen assistentin 
määräaikaisesta virkasuhteesta, jonka ala on kielet (vakanssinro 10213), ajaksi 6.8.–31.12.2008. 
Virkavapauden perusteena on väitöskirjatyö. 
HuK Eija Kaipainen  on nimitetty kielten laitoksen harjoittelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 16.6.–15.9.2008. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
Kauppatieteiden yo Kimmo Kuisma on nimitetty soveltavan kielentutkimuksen keskuksen 
suunnittelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.7.–30.9.2008. Määräaikaisuuden perusteena 
on määräaikainen suunnittelija laitoksen tietokantahankkeessa.  
FM Taru Kynsijärvi  on nimitetty kielten laitoksen tutkimussihteerin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.7.–31.8.2008. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/Yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen lingvistinen perusta.  
FT Mikko Laitinen  on nimitetty kielten laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.8.–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja 
muutoksen huippuyksikkö 2006–2011. 
FM Salla Lähdesmäki on nimitetty kielten laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on englannin kielen 
vaihtelun, kontaktien ja muutoksen huippuyksikkö 2006–2011. 
FT Leena Mikkola on nimitetty viestintätieteiden laitoksen erikoistutkijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2008–31.7.2009. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Valo 
(puheviestinnän professuurin (vakanssinro 10124) hoito erikoistutkijana). 
FT Leena Mikkolalle on myönnetty palkatonta virkavapautta viestintätieteiden laitoksen lehtorin 
määräaikaisesta virkasuhteesta, jonka ala on puheviestintä (vakanssinro 10617), ajaksi 1.8.2008–
31.7.2009. Virkavapauden perusteena on erikoistutkijan määräaikainen virkasuhde. 



Kauppatiet. yo Maija Mustonen on nimitetty kielten laitoksen suunnittelijan (osa-aikainen 75 %) 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.6.–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on 
määräaikainen etä- ja verkko-opetushanke. 
Kaija Pesonen on sanoutunut irti humanistisen tiedekunnan kanslian osastosihteerin virasta 
(vakanssinro 10950) 1.1.2009 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. 
FM Riitta Saastamoinen on nimitetty viestintätieteiden laitoksen assistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on kulttuurienvälinen viestintä, ajaksi 1.8.–31.12.2008. 
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Cools (kulttuurienvälisen viestinnän yliassistentin 
viransijaisuuden hoito assistentuurina).   
FT Marko Siitonen on nimitetty viestintätieteiden laitoksen yliassistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on puheviestintä (vakanssinro 11183), ajaksi 1.8.2008–31.7.2009. 
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Pörhölä. 
FT Marko Siitoselle on myönnetty palkatonta virkavapautta humanistisen tiedekunnan kanslian 
suunnittelijan määräaikaisesta virkasuhteesta ajaksi 1.8.2008–31.7.2009. Virkavapauden perusteena 
on puheviestinnän yliassistentuurin hoito.  
Anu Tauliolle  on myönnetty palkatonta virkavapautta viestintätieteiden laitoksen toimistosihteerin 
virasta (vakanssinro 11229) ajaksi 26.7.2008–31.12.2009. Virkavapauden perusteena on 
suunnittelusihteerin määräaikaisen virkasuhteen hoito Helsingin yliopistossa.  
FM Tiina Virkkula  on sanoutunut irti kielten laitoksen projektisihteerin määräaikaisesta 
virkasuhteesta 1.8.2008 alkaen. 


