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FT Pirjo Korkiakangas  on nimitetty historian ja etnologian laitoksen professorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on etnologia (vakanssinro 10794), ajaksi 1.8.–31.12.2008 kuitenkin 
enintään siksi ajaksi, kun virka vakinaisesti täytetään. 
 
 
Irtisanoutumisia 
 
FT Tarja Nikula  on sanoutunut irti soveltavan kielentutkimuksen keskuksen professorin 
määräaikaisesta virkasuhteesta, jonka ala on soveltava kielentutkimus (vakanssinro 10832), 
1.7.2008 alkaen. 
MA Susannah Davis on sanoutunut irti kielten laitoksen lehtorin määräaikaisesta virkasuhteesta, 
jonka ala on englannin kieli (tarkoitettu syntyperältään ulkomaalaiselle; vakanssinro 10658), 
1.8.2008 alkaen. 
 
 
 
Dekaanin ja varadekaanien päätöksiä (virkajärjestelyt) 
 
M.Litt., MA Donald Adamson  on nimitetty kielten laitoksen lehtorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on englannin kieli (osa-aik. 60 %), ajaksi 4.8.2008–31.7.2009. 
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Keto. 
FL Joanna Anckarille on myönnetty virkavapautta soveltavan kielentutkimuksen keskuksen 
tohtorikoulutettavan määräaikaisesta virkasuhteesta ajaksi 11.9.–31.12.2008. Virkavapauden 
perusteena on äitiys/vanhempainvapaa. 
FT Tuomas Eerola on nimitetty musiikin laitoksen erikoistutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.8.2008–31.7.2009. Määräaikaisuuden perusteena on EU6-puiteohjelman tutkimushanke: 
Tuning the Brain for Music. 
FT Tuomas Eerolalle on myönnetty palkatonta virkavapautta musiikin laitoksen yliassistentin 
virasta, jonka ala on musiikki (vakanssinro 11170), ajaksi 1.8.2008–31.7.2009. Virkavapauden 
perusteena on erikoistutkijan määräaikainen virkasuhde.  
FM Rafael Ferrer Flores on nimitetty musiikin laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
rahoittama määräaikainen hanke/Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikkö (jatkonimitys). 
FT Outi Fingerroos on nimitetty historian ja etnologian laitoksen yliassistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on etnologia (vakanssinro 13707), ajaksi 1.8.–31.12.2008. 
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Korkiakangas sekä Monikulttuurisuus ja 
vuorovaikutusosaamiskeskuksen tutkimuksen koordinointi. 
Osastosihteeri Hilkka-Leena Flyktman on sanoutunut irti historian ja etnologian laitoksen 
osastosihteerin määräaikaisesta virkasuhteesta 18.8.2008 alkaen. 
FM Tommi Himberg  on nimitetty musiikin laitoksen assistentin määräaikaiseen virkasuhteeseen, 
jonka ala on musiikki, ajaksi 1.8.2008–31.7.2009. Määräaikaisuuden perusteena musiikkitieteen 
yliassistentin viransijaisuus/Eerola. 



FM Henna Jousmäelle on myönnetty virkavapautta kielten laitoksen tohtorikoulutettavan 
määräaikaisesta virkasuhteesta ajaksi 20.8.–31.12.2008. Virkavapauden perusteena on 
äitiys/vanhempainvapaa. 
FM Anu Karjalainen  on nimitetty kielten laitoksen assistentin määräaikaiseen virkasuhteeseen, 
jonka ala on kielet (vakanssinro 10149), ajaksi 1.9.2008–31.1.2009. Määräaikaisuuden perusteena 
on sijaisuus/Lilja. 
FT Pirkko Korhonen  on nimitetty musiikin laitoksen yliassistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on musiikki (vakanssinro 13571), ajaksi 1.8.–31.12.2008. 
Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito. 
KTM Kimmo Kuisma  on nimitetty soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimussihteerin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.7.2008–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on 
määräaikainen tutkimussihteeri laitoksen tietokantahankkeessa. 
KTM Kimmo Kuisma  on sanoutunut irti soveltavan kielentutkimuksen keskuksen suunnittelijan 
määräaikaisesta virkasuhteesta 1.7.2008 alkaen.  
FM Hanna Kärkkäinen  on sanoutunut irti kielten laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaisesta 
virkasuhteesta 1.8.2008 alkaen. 
Staatsexamen, SE Petra Linderoos on nimitetty kielten laitoksen yliopistonopettajan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala on saksan kieli, ajaksi 1.9.2008–31.1.2009. 
Määräaikaisuuden perusteena on vuorotteluvapaan sijaisuus/Wilfinger. 
FT Tuuli Lähdesmäki on nimitetty hungarologian tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 
1.7.2008–31.7.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Joustavien opiskelumuotojen kehittäminen 
menetelmäopetuksessa ja hungarologia-projektin tutkimustoiminnan koordinointi. 
FT Simo Mikkonen on nimitetty humanistisen tiedekunnan palvelukeskuksen suunnittelijan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2008–31.7.2009. Määräaikaisuuden perusteena on 
sijaisuus/Siitonen. 
FM Laura Moilanen  on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tutkijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/Moraalisääty ja institutionaalinen muutos 1800-luvun Suomessa. 
FT Lea Nieminen on nimitetty kielten laitoksen tutkijatohtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.8.–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti nro 
7121467/Haltuunoton dialogit: Dialoginen näkökulma kielen oppimiseen ja opettamiseen. 
FL Susanna Niiranen on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tohtorikoulutettavan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on 
Filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan tutkimuksen huippuyksikkö (PMP-projekti). 
FL Kirsi Ojala  on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/Moraalisääty ja institutionaalinen muutos 1800-luvun Suomessa. 
FL Marko Punkanen on nimitetty musiikin laitoksen tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
(55,2 %) ajaksi 1.8.2008–31.7.2009. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen EU6-
puiteohjelman tutkimushanke Tuning the Brain for Music. 
FT Maili Pörhölälle  on myönnetty palkatonta virkavapautta viestintätieteiden laitoksen 
yliassistentin virasta, jonka ala on puheviestintä (vakanssinro 11183), ajaksi 1.8.2008–31.7.2009. 
Virkavapauden perusteena on työskentely akatemiatutkijana. 
FT Heikki Roiko-Jokela on nimitetty historian ja etnologian laitoksen lehtorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on historia (vakanssinro 10461), ajaksi 1.8.–31.12.2008. 
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Ojala. 
FM Rebekah Rousi on nimitetty taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tohtorikoulutettavan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on Master’s 
Degree Programme in Digital Culture.  
FM Marianna Räsänen on nimitetty kielten laitoksen amanuenssin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2008–31.7.2009. Määräaikaisuuden perusteena on humanistisen 



tiedekunnan opintohallinnon uudelleenjärjestäminen sekä itsenäisen opiskelun edistämisen ja 
teknologisten opiskeluympäristöjen kehittämisen hanke. 
FM Marianna Räsänen on sanoutunut irti soveltavan kielentutkimuksen keskuksen 
projektisihteerin määräaikaisesta virkasuhteesta 1.8.2008 alkaen. 
FT Suvi Saarikallio on nimitetty musiikin laitoksen yliassistentin määräaikaiseen virkasuhteeseen, 
jonka ala on musiikki, ajaksi 1.8.2008–31.7.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Music, Mind 
and Technology -maisteriohjelma sekä musiikkikasvatuksen opetustehtävien virkajärjestelyt. 
FL Ville Sarkamo on nimitetty historian ja etnologian laitoksen yliassistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on historia, ajaksi 1.9.2008–31.7.2009. Määräaikaisuuden perusteena on 
arkistonhallinnan maisteriohjelma. 


