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Dekaanin päätöksiä (virkajärjestelyt) 
 
FM Mari Aro  on nimitetty kielten laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.9.–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti/Haltuunoton 
dialogit: Dialoginen näkökulma kielen oppimiseen ja opettamiseen. 
FT Jari Eilola  on nimitetty historian ja etnologian laitoksen yliassistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on historia (vakanssinro 11152), ajaksi 1.8.–31.12.2008. 
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Vilkuna. 
FT Jari Eilolalle  on myönnetty palkatonta virkavapautta historian ja etnologian laitoksen 
tutkijatohtorin määräaikaisesta virkasuhteesta ajaksi 1.8.–31.12.2008. Virkavapauden perusteena on 
historian yliassistentin viransijaisuus. 
FT Piia Einonen on nimitetty historian ja etnologian laitoksen yliassistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on Suomen historia (vakanssinro 13645), ajaksi 1.8.–31.12.2008. 
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Lamberg. 
Fil. yo Mari Kivelä  on nimitetty soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektisihteerin (osa-
aikainen 20h/vko) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.6.–31.8.2008. Määräaikaisuuden 
perusteena on EU:n FP7-tutkimushankkeen hakemuksen valmistelu. 
FM Joanna Kurth  on nimitetty taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tohtorikoulutettavan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.10.–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian projekti/Taiteen kokeminen. Kognitiotiede ja taiteen historia.  
FT Marko Lamberg  on nimitetty historian ja etnologian laitoksen professorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on Suomen historia, ajaksi 1.8.–31.12.2008. Määräaikaisuuden 
perusteena on laitoksen tutkimustoiminnan kehittämishanke. 
FT Marko Lambergille  on myönnetty palkatonta virkavapautta historian ja etnologian laitoksen 
yliassistentin virasta, jonka ala on Suomen historia (vakanssinro 13645), ajaksi 1.8.–31.12.2008. 
Virkavapauden perusteena on Suomen historian professorin määräaikainen virkasuhde.    
FM Niina Liljalle  on myönnetty virkavapautta kielten laitoksen assistentin virasta, jonka ala on 
kielet (vakanssinro 10149), ajaksi 9.8.2008–24.6.2009. Virkavapauden perusteena on 
äitiys/vanhempainvapaa. 
FT Olli Matikainen  on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Eilola. 
FT Jari Ojala  on nimitetty historian ja etnologian laitoksen professorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on Suomen historia (vakanssinro 10801), ajaksi 1.8.–31.12.2008. 
Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito. 
FT Jari Ojalalle  on myönnetty palkatonta virkavapautta historian ja etnologian laitoksen lehtorin 
virasta, jonka ala on historia (vakanssinro 10461), ajaksi 1.8.–31.12.2008. Virkavapauden 
perusteena on avoimena olevan Suomen historian professorin viran hoito.  
HuK Hanni Salo on nimitetty kielten laitoksen harjoittelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 
16.6.–15.7.2008 ja 28.7.–27.9.2008. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
MA Ildikó Váradi  on nimitetty hungarologian tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.6.–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on yliopiston rehtorin päätös 
28.5.2008 nro 2221/121/2007. 
FT Kustaa H.J. Vilkuna on nimitetty historian ja etnologian laitoksen professorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on Suomen historia (vakanssinro 00079), ajaksi 1.8.–31.12.2008. 
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Karonen. 



FT Kustaa H.J. Vilkunalle  on myönnetty palkatonta virkavapautta historian ja etnologian 
yliassistentin virasta, jonka ala on historia (vakanssinro 11152), ajaksi 1.8.–31.12.2008. 
Virkavapauden perusteena on Suomen historian professorin viransijaisuus. 
 
 
 
 


