Virkaanastujaiset
Professorsinstallation
Helsingin yliopiston kanslerilla on kunnia kutsua Teidät
kuulemaan yliopiston uusia professoreita ja juhlimaan
syyslukukauden päättymistä yliopiston päärakennukseen
Aleksanterinkatu 5
keskiviikkona 3.12.2008
klo 14.00 – 18.00

Kanslern för Helsingfors universitet har äran inbjuda
Er att lyssna på universitetets nya professorer och fira
höstterminens avslutning i universitetets huvudbyggnad vid
Alexandersgatan 5
onsdagen den 3 december 2008
kl. 14.00 – 18.00
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Program

Vir kaa nastujaisl uennot
Insta llations för eläsn ingar
Ennen luentoa tiedekunnan dekaani / varadekaani esittelee virkaanastuvan professorin.
Luentojen välissä on lyhyt tauko, jolloin kuulijat voivat vaihtaa saleja.
Innan föreläsningen börjar presenteras installanden av fakultetens dekanus / prodekanus.
Mellan föreläsningarna hålls en kort paus, varvid åhörarna kan byta sal.

Pieni juhlasali (uusi puoli, 4. krs)
14.15
14.45
15.15

Musiikkitieteen professori Pirkko Moisala: Musiikin kulttuurisuus tänään / Dekaani Ulla-Maija Kulonen
Professor in African Languages and Cultures Axel Fleisch: Language contact and linguistic diversity in Africa / Vice Dean Jaakko Hämeen-Anttila
Professor i nordiska språk Jan Lindström: Språklig mångfald inom den högre utbildningen - att analysera policy och praktik / Prodekanus Jaakko Hämeen-Anttila

Sali 5 (uusi puoli, 3. krs)
14.15
14.45
15.15

14.45
15.15

15.15

Sal 6 (nya sidan, 3 vån)

Professor in Structural Biology Sarah Butcher: How do very small viruses present such very big
problems to structural biologists? / Prof. Mart Saarma, Director of the Institute of Biotechnology
Professor i geofysik Bert Rudels: Istäcket i Norra ishavet - en balans mellan avkylning, nederbörd
och varma havsströmmar / Prodekanus Heimo Saarikko
Kokeellisen alkeishiukkasfysiikan professori Paula Eerola: Hiukkasfysiikan uusi supertörmäytin LHC
- miksi, mitä ja miten? / Varadekaani Heimo Saarikko

Sali 12 (uusi puoli, 3. krs)
14.15
14.45

Sal 5 (nya sidan, 3 vån)

Ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen: Ympäristöasiantuntija - faktojen hallitsija, arvojen
punnitsija vai joku muu? / Dekaani Hannu Niemi
Yleisen valtio-opin, erityisesti politiikan tutkimuksen professori Mikko Mattila: Suomalaiset ja suora
demokratia / Dekaani Hannu Niemi
Teatteritieteen professori Hanna Korsberg: Katoavan kantapäillä - teatteriesitys tutkimuskohteena /
Dekaani Ulla-Maija Kulonen

Sali 6 (uusi puoli, 3. krs)
14.15

Lilla festsalen (nya sidan, 4 vån)

Sal 12 (nya sidan, 3 vån)

Epäorgaanisen kemian professori Timo Repo: Katalyysi ja vihreä kemia / Dekaani Jukka Paakki
Laskennallisen data-analyysin professori Aapo Hyvärinen: Analysoin dataa, siis olen / Dekaani
Jukka Paakki
Lääketieteellisen ravitsemusfysiologian professori Riitta Korpela: "Terveellinen ja monipuolinen" riittääkö tämä lääketieteen opetuksessa ja vastaanotolla? / Dekaani Kimmo Kontula
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Sali 13 (uusi puoli, 3. krs)

Sal 13 (nya sidan, 3 vån)

14.15

Hallinto-oikeuden professori Outi Suviranta: Euroopan integraation, hallinnon ja lainkäytön rajamailta / Dekaani Jukka Kekkonen
14.45
Finanssioikeuden professori Esko Linnakangas: Hokkuspokkusjuridiikka verotuksessa /
Dekaani Jukka Kekkonen
15.15
Gnostilaisuuden ja varhaiskristillisen kirjallisuuden professori Antti Marjanen: Eikö Uuden testamentin tutkimuksella ole mitään rajaa? / Dekaani Aila Lauha
stujaiset juhlasalissa kl
allation i solennitetssalen kl.
rkaanastujaiset juhlasalissa klo 16.00
Virkaanastujaiset juhlasalissa klo 16.00
Installation i solennitetssalen kl. 16.00
Virkaanastujaiset juhlasalissa klo 16.00
tallation i solennitetssalen kl. 16.00Virkanastujaiset juhlasalissa klo 16.00
Virkaanastujaiskulkue juhlasaliin (Kansleri, rehtorit, hallintojohtaja, dekaanit ja virkaanastuvat professorit)
Procession in i solennitetssalen (Kansler, rektorerna, förvaltningsdirektören, dekanerna och
installandi)
Ylioppilaskunnan Soittajien jousikvartetti
Oskar Merikanto:
Oskar Merikanto:

Ylioppilaskunnan Soittajats stråkkvartett
Romanssi
Valse lente

Kansleri Ilkka Niiniluodon puhe

Romans

Tal av kansler Ilkka Niiniluoto

Virkaanastujaisluento
Installationsföreläsning
Professor in Experimental Meteorology David M. Schultz:
The Path To Improved Weather Forecasts
Kansleri luovuttaa
till installandi

nimittämiskirjat

virkaanastuville

Ylioppilaskunnan Soittajien jousikvartetti
Aleksandr Borodin:
Aleksandr Borodin:

Kanslern

överlämnar

utnämningsbreven

Ylioppilaskunnan Soittajats stråkkvartett
Nocturne (jousikvartetto nro 2, D-duuri)
Nocturne (stråkkvartett nr 2, D-dur)
First Polovtsian Dance

Juhlan jälkeen tarjoilua opettajien lehtisalissa
Efter den festliga installationen serveras förfriskningar i lärarnas tidningssal

Tervetuloa virkaanastujaisiin

Välkomna till installationen

PROFESSORIT UUDISTAVAT YLIOPISTOA

Suomessa ripeästi valmisteltu yliopistolakiluonnos on käynyt läpi laajan lausuntokierroksen. Vahvaa
kannatusta on saanut uudistuksen päätavoite, yliopistojen irtautuminen valtion tiliviraston asemasta
ja siirtyminen itsenäisiksi oikeushenkilöiksi. Näin yliopistoille tarjotaan entistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa perustehtäviään, joiden määrittely säilyy laissa entisellään. Yliopistojen tehtävä on
edelleen edistää tieteellistä sivistystä tutkimuksen, tutkimukseen perustuvan ylimmän opetuksen ja
yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen avulla.
Helsingin yliopisto kuuluu Euroopan johtavien tutkimusyliopistojen kärkipäähän. Tämän
aseman säilyttäminen ja vahvistaminen kovassa kansainvälisessä kilpailussa vaatii – oikeudellisten,
hallinnollisten ja taloudellisten edellytysten lisäksi – erinomaisen pätevää tutkimus- ja opetushenkilöstöä ja lahjakkaita motivoituneita opiskelijoita. Tutkimusyliopiston keskeinen voimavara on professorikunta. Tämä näkemys vahvistetaan myös yliopistolakiluonnoksessa, jonka mukaan ”professorin
tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön”.
Lain valmistelussa on lähdetty siitä, että yliopistojen siirtyessä valtion budjettitalouden ulkopuolelle yliopistot saavat niiltä puuttuneen työantaja-aseman ja samalla kaikki virat muuttuvat työsuhteiksi. Näin professoritkaan eivät enää olisi valtion virkamiehiä. Lain mukaan professoreilla kuitenkin olisi edelleen vastuu omista oppialoistaan, ja heidän asemaansa suojaisi perustuslain takaama tutkimuksen ja opetuksen vapaus.
Uuden yliopistolain on tarkoitus korvata nykyinen erillinen laki professorin virkojen täytöstä. Professoreiden valinta on jatkossakin olennaisen tärkeä keino uudistaa yliopiston toimintaa.
Uusimuotoiset yliopisto-oikeushenkilöt tarvitsevat joustavia rekrytoinnin ja urapolkujen rakentamisen
menetelmiä, joten on hyvä antaa yliopistoille nykyistä laajempi mahdollisuus harkita kutsumenettelyä
professorin työhönotossa. Olen kuitenkin samaa mieltä monien lausunnon antajien kanssa siitä, että
tieteellisen pätevyyden varmistavaa asiantuntijamenettelyä tulee käyttää yhtä lailla silloin, kun professorin tehtävä julistetaan avoimesti haettavaksi tai siihen halutaan kutsua etevä tieteenharjoittaja.
Tervetuloa virkaanastujaisiin kuulemaan Helsingin yliopiston uusien professoreiden luentoja omien oppialojensa tilasta ja tulevaisuudesta!

Kansleri
Kansler
Ilkka Niiniluoto

Axel Fleisch
was born on 6 December 1968 in Langenhagen (Hanover), Germany, and graduated from
high school in 1987. After two years of civilian service, he studied African linguistics and
cultural anthropology in Cologne and Lisbon. He received his M.A. from the University of
Cologne in 1995. Working as a researcher in an interdisciplinary research centre on the
cultural history of the northern Kalahari, he prepared his doctoral thesis, a descriptive
grammar of the Angolan Bantu language Lucazi. He received the Ph.D. degree in 2000
from the University of Cologne. From 2002 until 2004, he spent more than two years as a
post-doctoral research fellow at the University of California at Berkeley, working on lexical and cognitive semantics in Bantu. While employed as a senior researcher at the University of Cologne from 2005 he became a visiting research fellow at the University of
South Africa, Tshwane/Pretoria. In 2007, he taught as an assistant professor in the language branch of the University of Leipzig’s African studies program.
In his research and teaching, Axel Fleisch’s focus is on descriptive linguistics, concentrating on Bantu and Berber languages. Extensive fieldwork took place in Namibia and
South Africa. In typological terms, his main interest lies in the interaction of lexical semantics and grammar, pairing a cognitive linguistic approach with a broader concern for the
interaction of language and culture. Recent insights from approaches dealing with linguistic relativity have their place in his work as well as more traditional historical-linguistic
methods. Secondary research activities aim at the creation of electronic language resources for African languages (in cooperation with South African colleagues) and Luso-African history. While his regional background is mainly in the study of south-western and
southern Bantu languages (Angola, Namibia, South Africa), more recently the scope has
widened to encompass Bantu languages from eastern Africa and Berber varieties (mainly
from Morocco).
The Chancellor of the University of Helsinki has appointed Doctor of Philosophy
Axel Fleisch as a Professor in African Languages and Cultures from 1 January 2008.

Pirkko Moisala
on syntynyt Taivalkoskella 14.11.1953 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Kuopion musiikkilukiosta 1972. Hän valmistui musiikkitieteen lisensiaatiksi Helsingin yliopistosta 1988 ja
väitteli tohtoriksi Turun yliopistosta 1991. Hänet nimitettiin musiikkitieteen dosentiksi
Turun yliopistoon 1993 sekä musiikkitieteen professoriksi Åbo Akademihin 1998 ja Turun yliopistoon 2007.
Moisala on työskennellyt radiotoimittajana Yleisradiossa 1976 - 1981, musiikkitieteen assistenttina Helsingin yliopistossa 1982 - 1983, etnomusikologian lehtorina ja
opettajana Sibelius-Akatemiassa 1984 - 1985 ja 1987, Suomen Akatemian tutkijana
1986 ja 1988 - 1990, musiikkitieteen yliassistenttina ja ma. professorina Turun yliopistossa 1991 - 1997 sekä musiikkitieteen professorina Åbo Akademissa 1998 - 2007 ja
Turun yliopistossa 2007.
Moisala on tieteellisessä työssään erikoistunut etnomusikologiaan ja kulttuuriseen musiikintutkimukseen. Hän on tutkinut suomalaista, suomenruotsalaista, ja -saamelaista sekä nepalilaisten vähemmistöjen musiikkikulttuureita. Hän on tarkastellut
myös sukupuolen merkityksiä ja naissäveltäjien roolia musiikkikulttuurisissa käytänteissä. Hänen viimeisin kirjansa käsittelee Kaija Saariahon uraa ja musiikkia.
Helsingin yliopiston kansleri nimitti professori, filosofian tohtori Pirkko Moisalan
musiikkitieteen professorin virkaan 1.3.2008 alkaen.

Janne Hukkinen
on syntynyt Helsingissä 6.10.1957 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Alppilan yhteislyseosta
1977. Hän valmistui vesihuoltotekniikan diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta
1984 ja väitteli (Doctor of Philosophy) ympäristötekniikassa ja –politiikassa University
of California Berkeleyssä 1990.
Janne Hukkinen on toiminut tohtoritutkijana U.S. Environmental Protection Agencyssä Washington DC:ssä American Association for the Advancement of Sciencen
stipendillä 1990-1991, erikoistutkijana Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa 19911993, ympäristöjohtamisen professorina Maastricht School of Managementissä Alankomaissa 1993-1996, johtajana ja professorina Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa 1996-1999 ja ympäristönsuojelun professorina Teknillisessä korkeakoulussa 19992008. Vuonna 2006 Hukkinen oli Suomen Akatemian varttunut tutkija University of California Santa Barbarassa. Korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvos
hän on ollut vuodesta 2000 alkaen.
Janne Hukkisen tutkimus keskittyy kestävän kehityksen politiikan, strategian ja arvioinnin kognitiivisiin ulottuvuuksiin. Empiirisiä tutkimuskohteita ovat olleet mm. osallistuminen ja asiantuntijuus ympäristö- ja teknologiapolitiikassa, kauaskantoinen jätepolitiikka ja ympäristömyötäiset tuotekonseptit, vesipolitiikka kuivilla alueilla ja ympäristöhallinta pohjoisilla alueilla. Vuonna 1990 Hukkinen voitti Harold D. Lasswellin palkinnon parhaasta artikkelista Policy Sciences –aikakauslehdessä. Hän on European Society for
Ecological Economicsin johtokunnan jäsen ja kuuluu Environmental Sciences ja International Journal of Learning and Change –aikakauslehtien toimituskuntiin.
Helsingin yliopiston kansleri nimitti professori, Doctor of Philosophy Janne Hukkisen ympäristöpolitiikan professorin virkaan 1.8.2008 alkaen.

David M. Schultz
was born on 12 October 1965 in Pittsburgh, Pennsylvania, USA, and graduated from
high school in 1983. He received his B.S. in earth, atmosphere, and planetary sciences in 1987 from the Massachusetts Institute of Technology, his M.S. in atmospheric
sciences in 1990 from the University of Washington, and his Ph.D. in atmospheric
science in 1996 from the State University of New York at Albany. From 1996 to 2006,
he was employed, first as a National Research Council postdoctoral research associate, then as a research meteorologist, at the NOAA/National Severe Storms Laboratory and Cooperative Institute for Mesoscale Meteorological Studies in Norman, Oklahoma. He also received an appointment as an Adjunct Full Professor in the School of
Meteorology, University of Oklahoma. His professorial appointment is at the University
of Helsinki and Finnish Meteorological Institute, and is also partially supported by the
Vaisala Corporation.
David Schultz’s primary research interest is in the physical processes in the atmosphere that create the weather. Specifically, he investigates the structure, evolution, and dynamics of extratropical cyclones, fronts, and precipitation. He has participated in several field programs to study precipitation processes in the atmosphere.
His current research focuses on improving weather forecasts through improved understanding of physical processes, computer forecasting, and forecaster preparedness. He also has a great interest in effective scientific communication, authoring the
book “Eloquent Science: A Practical Guide to Becoming a Better Writer, Speaker, and
Scientist,” and serving on the editorial board of four journals.
The Chancellor of the University of Helsinki has appointed Doctor of Philosophy
David M. Schultz as a Professor in Experimental Meteorology from 1 March 2008 to 28
February 2013.

Bert Rudels
är född i Malmö 3.10.1945. Han blev student vid St. Petri Högre allmänna läroverk 1964
och filosofie kandidat vid Lunds universitet 1969 med ämneskombinationen matematik,
teoretisk fysik, kemi och astronomi. Efter studier i oceanografi och arbete som assistent vid oceanografiska institutionen vid Göteborgs universitet samt två perioder som
nordisk stipendiat vid Geofysisk institutt i Bergen disputerade han för doktorsexamen i
oceanografi vid Göteborgs Universitet 1987. Åren 1983-1989 var Bert Rudels forskare vid Norsk Polarsinstitutt i Oslo. Därefter inbjöds han till Tyskland som gästprofessor
vid Hamburg universitet för tiden 1989-1991. Han stannade kvar som Wissenschaftliche Angestellte till 1996. Under våren 1997 var han gästforskare vid Alfred-Wegener-Institut i Bremerhaven. Sedan hösten 1997 har han varit anställd som forskare vid
Havsforskningsinstitutet i Helsingfors.
Bert Rudels har studerat havscirkulationen i Nordatlanten och Norra Ishavet,
framförallt blandningprocesser och djupvattenbildning och deras betydelse för den
termohalina cirkulationen och det globala klimatet. Bert Rudels deltog 1980 på isbrytaren Ymer i den stora expeditionen till Norra ishavet som arrangerades till 100 års minnet av Nordenskiölds Vega-expedition. Därefter har han deltagit i ett tiotal arktiska expeditioner och medverkat i flera större internationella forskningsprojekt förlagda till
Nordatlanten, Grönlandshavet och Norra Ishavet.
Kanslern vid Helsingfors universitet utnämnde genom kallelse filosofie doktor Bert
Rudels till professuren i geofysik från och med den 1 april 2008 till och med den 31
mars 2013.

Antti Marjanen
on syntynyt Helsingissä 28.3.1952 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Helsingin Kaksoisyhteislyseosta 1971. Hän suoritti Bachelor of Divinity –tutkinnon Baptist Theological Seminaryssa Rüschlikonissa Sveitsissä 1977 ja väitteli teologian tohtoriksi 1995 Helsingin yliopistossa. Antti Marjaselle myönnettiin teologian tohtorin tutkinto 1996, ja samana
vuonna hänet myös nimitettiin Uuden testamentin eksegetiikan dosentiksi.
Antti Marjanen työskenteli eksegetiikan päätoimisena tuntiopettajana, Uuden testamentin eksegetiikan assistenttina ja lehtorin sijaisena Helsingin yliopiston eksegetiikan laitoksella 1983-1992. Vuosina 1993-1999 hän oli jäsenenä ja vuosina 1999-2005
johtajana gnostilaisuutta käsittelevissä tutkimusprojekteissa. Antti Marjanen on toiminut
Raamatun alkukielten apulaisprofessorin, Uuden testamentin eksegetiikan ja Raamatun
alkukielten professorin sijaisena Helsingin yliopistossa vuosina 1997, 1999 ja 2000-03.
Vuosina 2000-03 hän oli Helsingin yliopiston eksegetiikan laitoksen johtaja. Suomen
Akatemian akatemiatutkijana hän työskenteli 2003-08. Vuonna 2006 Antti Marjanen valittiin Suomen Eksegeettisen Seuran puheenjohtajaksi.
Antti Marjasen keskeiset tutkimusalueet ovat Nag Hammadin koptinkielinen kirjasto
ja gnostilaisuus sekä naisten roolit ja asema varhaiskristillisissä teksteissä. Hänen viimeisimpiä julkaisujaan ovat mm. Was There a Gnostic Religion? (toim. 2005), A Companion to Second-Century Christian “Heretics” (toim. P. Luomasen kanssa 2005), Juudaksen evankeliumi (yhdessä I. Dunderbergin kanssa 2006).
Helsingin yliopiston kansleri nimitti dosentti, teologian tohtori Antti Marjasen gnostilaisuuden ja varhaiskristillisen kirjallisuuden professorin määräaikaiseen virkaan ajaksi
1.8.2008-31.7.2013.

Sarah Butcher
was born on the 25th August 1967 in Leyland, U.K. After leaving Wetherby High
School in 1985, she studied Applied Biology, specializing in microbiology for her Bachelor of Science degree at the University of Bath, graduating in 1989 with First Class
Honours. After a couple of years working in the National Public Health Institute in Helsinki, she went to the European Molecular Biology Laboratory in Heidelberg, Germany
to carry out her Ph.D. in structural biology, graduating in 1995 from Birkbeck College,
University of London, U.K.
After postdoctoral periods at the Medical Research Council in Glasgow, U.K. and
Helsinki University as an EMBO and Marie Curie Fellow, she became a Fellow of the
Academy of Finland (2001-2007) and a Docent in Structural Biology in 2001. Since
2004 she has been a group leader at the Institute of Biotechnology, University of Helsinki, and a member of Biocentrum Helsinki since 2007. Her group is one of three belonging to the Academy of Finland Centre of Excellence Program in Structural Virology
(2006-2011) exploring and modeling the molecular mechanisms that are responsible
for controlling macromolecular assembly in viruses.
The Chancellor of the University of Helsinki has appointed Doctor of Philosophy
Sarah Butcher as a Professor in Structural Biology from 1 May 2008 to 30 April 2013.

Outi Suviranta
on syntynyt Helsingissä 27.11.1960 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Hykkylän lukiosta Helsingissä 1979. Hän valmistui Helsingin yliopistosta oikeustieteen kandidaatiksi 1984, oikeustieteen lisensiaatiksi 1989 ja oikeustieteen tohtoriksi 1996. Hänet nimitettiin hallinto-oikeuden dosentiksi Tampereen yliopistoon ja Turun yliopistoon 2007. Varatuomarin
arvon hän sai 1986.
Outi Suviranta toimi opetusministeriössä professoritoimikunnan päätoimisena sihteerinä 1987-1988, Helsingin yliopistossa kanslerinsihteerinä 1990-1991, hallinto-oikeuden vs. assistenttina 1991-1992, Suomen Akatemian nuorempana tutkijana 19921995, hallinto-oikeuden vs. apulaisprofessorina 1996 ja 1997 ja Suomen Akatemian
akatemiatutkijana 2003-2008 sekä oikeusministeriössä lainsäädäntöneuvoksena ja erityisasiantuntijana 1997-2003. Hän harjoitti jatko-opintoja DAAD-stipendiaattina Saksassa Göttingenin Georg-August-yliopistossa 1989-1990 ja työskenteli vierailevana
tutkijana Saksassa Heidelbergin Ruprecht-Karls -yliopistossa 1996-1997.
Outi Suvirannan tutkimustoiminta sijoittuu ennen muuta yleishallinto-oikeuden eri
alueille. Sille on tyypillistä eurooppaoikeudellisten ja valtiosääntöoikeudellisten näkökulmien yhdistäminen hallinto-oikeudellisiin kysymyksenasetteluihin. Suvirannan tutkimustoiminnan painopiste on ollut teoreettisessa lainopissa. Hänen tutkimuksissaan käsitellään muun muassa Euroopan unionin jäsenyyden ja EU-oikeuden vaikutuksia hallintotoiminnan oikeudelliseen ohjaukseen, hallintolainkäytön oikeussuojakeinoja, organisaatio-oikeudellisia kysymyksiä sekä hallinto-oikeuden käsitejärjestelmän muutoksia.
Helsingin yliopiston kansleri nimitti oikeustieteen tohtori Outi Suvirannan hallinto-oikeuden professorin virkaan 1.8.2008 alkaen.

Esko Linnakangas
on syntynyt Helsingissä 15.6.1947 ja tullut ylioppilaaksi Lohjan Yleislyseosta 1966.
Hän valmistui Helsingin yliopistosta oikeustieteen kandidaatiksi 1968, oikeustieteen lisensiaatiksi 1971 ja oikeustieteen tohtoriksi 1984. Ekonomin tutkinnon hän suoritti Helsingin kauppakorkeakoulussa 1975.
Esko Linnakangas on työskennellyt Hämeen lääninhallituksessa Hämeenlinnassa 1970-1972, korkeimmassa hallinto-oikeudessa Helsingissä 1972-1983 ja julkisen talouden professorina Lapin yliopistossa Rovaniemellä 1984-2007. Helsingin yliopiston vero-oikeuden dosenttina hän on ollut vuodesta 1985.
Esko Linnakankaan tutkimusten ja julkaisujen kohteena on ollut yksityishenkilöiden, yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen tuloverotus, arvonlisäverotus, autoverotus ja muut erityiset kulutusverot.
Helsingin yliopiston kansleri nimitti professori, oikeustieteen tohtori Esko
Linnakankaan finanssioikeuden professorin virkaan 1.5.2008 lukien.

Timo Repo
on syntynyt Helsingissä 24.6.1967 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Malmin lukiosta 1986.
Hän valmistui filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta 1992 ja filosofian tohtoriksi
1997. Vuonna 2000 hänet nimitettiin epäorgaanisen kemian dosentiksi Helsingin yliopistoon.
Timo Repo on työskennellyt projektitutkijana Helsingin yliopistossa 1997-1999,
Suomen Akatemian tutkijatohtorina 1999–2002, Helsingin yliopiston tutkijatohtorina
2002-2003 ja akatemiatutkijana 2003-2007. Vuosien 2007-2008 aikana hän on toiminut
Helsingin yliopiston epäorgaanisen kemian professorin määräaikaisena viransijaisena.
Näiden vuosien aikana hän on tehnyt lukuisia tutkijavierailuja Tübingenin, Ulmin ja
Konstanzin yliopistoihin.
Timo Revon tutkimustyön perustana on metallikompleksien valmistaminen ja niiden
katalyyttisten ominaisuuksien selvittäminen. Työ on keskittynyt polymerointikatalyyttitutkimuksen lisäksi pienten molekyylien katalyyttiseen aktivoimiseen (mm. vety, molekulaarinen happi ja hiilidioksidi) ja hyödyntämiseen kemiallisissa prosesseissa. Nykyisin
tärkeänä tutkimusaiheena on myös puun ja muiden kasvipohjaisten materiaalien rakenneosien katalyyttinen erottaminen ja jatkojalostaminen. Yhteisenä nimittäjänä Revon
tutkimuksessa ovat vihreän kemian mukaiset katalyyttiset reaktiot päätavoitteena ympäristölle haitallisten aineiden käytön vähentäminen, uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen ja energian käytön minimoiminen kemiallisissa prosesseissa.
Helsingin yliopiston kansleri nimitti dosentti, filosofian tohtori Timo Revon epäorgaanisen kemian professorin virkaan 1.5.2008 alkaen.

Paula Eerola
on syntynyt Joensuussa 10.1.1962 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Joensuun keskustan lukiosta (nyk. Joensuun lyseon lukio) 1980. Hän valmistui filosofian kandidaatiksi vuonna
1985 ja väitteli filosofian tohtoriksi 1990 Helsingin yliopistosta. Kokeellisen alkeishiukkasfysiikan dosentiksi hänet nimitettiin vuonna 1994.
Paula Eerola toimi Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa CERN:ssä Genevessä vuosina 1991-1997 post-doc fellow:na ja tutkimusfyysikkona. Vuosina 19971998 Eerola työskenteli hiukkasfysiikan yliassistenttina Helsingin yliopistossa. Vuonna
1998 Eerola siirtyi Ruotsiin Lundin yliopistoon Ruotsin tutkimusneuvoston erikoistutkijan virkaan. Eerola nimitettiin Lundin yliopiston kokeellisen alkeishiukkasfysiikan professoriksi vuonna 2001 ja toimi hiukkasfysiikan osaston johtajana 2005-2008.
Eerolan tutkimus liittyy CERN:ssä parhaillaan käynnistyvään LHC (Large Hadron
Collider) kiihdyttimeen. LHC:llä saavutettava törmäysenergia tulee olemaan suurempi
kuin millään aikaisemmalla kiihdyttimellä, ja erityisen mielenkiinnon kohteina tulevat olemaan mahdolliset uudet ilmiöt ja hiukkaset, joita ei esiinny normaaliolosuhteissa, mutta
joilla on ollut olennainen merkitys maailmankaikkeuden alkuvaiheissa. Erityisesti hän on
tutkinut b-kvarkkien tuottoa LHC-kiihdyttimellä. b-kvarkkien avulla tehtyjen tarkkuusmittausten avulla voidaan mm. tutkia ns. CP-symmetriarikkoa, joka on ollut edellytys sille,
että maailmankaikkeuden alkuprosesseissa on syntynyt hieman enemmän kuin antimateriaa. Vuoden 2008 fysiikan Nobel-palkinto annettiin juuri symmetriarikkoihin liittyvästä
perustutkimuksesta.
Helsingin yliopiston kansleri nimitti professori, filosofian tohtori Paula Eerolan kokeellisen alkeishiukkasfysiikan professorin virkaan 1.9.2008 lukien.

Aapo Hyvärinen
on syntynyt Helsingissä vuonna 1970 ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1989. Opiskeltuaan matematiikkaa ensin Helsingin ja Wienin yliopistoissa hän suoritti maitrise-tutkinnon Pariisin Dauphine-yliopistossa alana sovellettu matematiikka ja yhteiskuntatieteet 1994. Filosofian tohtorin tutkinnon hän suoritti Teknillisessä korkeakoulussa alana
informaatiotekniikka 1997. Dosentiksi hänet nimitettiin TKK:n tietotekniikan osastolle
2000, HY:n psykologian laitokselle 2002 (alana laskennallinen neurotiede) ja HY:n tietojenkäsittelytieteen laitokselle 2004.
Hyvärinen toimi vuosina 1995-2003 TKK:n informaatiotekniikan laboratoriossa ja
2003-2008 HY:n tietojenkäsittelytieteen laitoksella sekä HIIT-tutkimuskeskuksessa erilaisissa tutkimusviroissa, mukaanlukien akatemiatutkijana 2000-2005. Uudessa professorin virassaan hän jakaa aikansa tietojenkäsittelytieteen laitoksen sekä matematiikan
ja tilastotieteen laitoksen välillä. Hän on myös neuroinformatiikan tutkimusryhmän johtaja algoritmisen data-analyysin huippuyksikössä.
Hyvärisen tutkimus on tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen välimaastossa, pohtien suurten datamäärien analyysiä laskennallisin ja tilastollisin menetelmin. Erityisesti
hän on erikoistunut monimuuttujamenetelmien ei-normaaleihin versioihin. Teoreettisen
tutkimuksen tärkein sovellusalue hänelle on aivotutkimus, esim. näköjärjestelmän toiminnan laskennallinen mallintaminen ja aivokuvantamisdatan analyysimenetelmien kehittäminen.
Helsingin yliopiston kansleri nimitti dosentti, filosofian tohtori Aapo Hyvärisen kutsusta laskennallisen data-analyysin professorin määräaikaiseen virkaan ajaksi
1.6.2008 - 31.5.2013.

Mikko Mattila
on syntynyt Kotkassa 4.5.1968 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Langinkosken lukiossa
1987. Hän valmistui valtiotieteen maisteriksi 1993 ja valtiotieteen lisensiaatiksi 1998.
Tohtorintutkinnon hän suoritti vuonna 2000 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Vuonna 2002 hänet nimitettiin valtio-opin dosentiksi Turun yliopistoon.
Mikko Mattila on aikaisemmin työskennellyt mm. Helsingin yliopiston yleisen valtioopin laitoksen assistenttina, yliassistenttina ja yliopistonlehtorina. Vuosina 2004-2008
hän toimi viransijaisena yleisen valtio-opin professorina Helsingin yliopistossa. Lisäksi
hän on työskennellyt vierailevana tutkijana Saksassa Mannheimin ja Alankomaissa
Groningenin yliopistoissa.
Mikko Mattilan keskeisiä tutkimuskohteita ovat vertaileva politiikan tutkimus, poliittisten
instituutioiden ja poliittisen toiminnan analyysi, politiikan tutkimuksen metodiikka ja Euroopan unionin tutkimus. Hän on tutkinut mm. politiikan ja talouden vuorovaikutusta, poliittista päätöksentekoa sekä Suomessa että Euroopan unionissa, eurooppalaisia puolueita ja kansalaisten politiikkaan kohdistamia mielipiteitä.
Helsingin yliopiston kansleri nimitti dosentti, valtiotieteiden tohtori Mikko Mattilan
yleisen valtio-opin, erityisesti politiikan tutkimuksen professorin virkaan 1.7.2008 alkaen.

Riitta Korpela
on syntynyt 4.3.1955 Oulussa ja kirjoittanut ylioppilaaksi Helsingin Uudesta Yhteiskoulusta 1974. Hän valmistui maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi (ravitsemustiede
pääaineena) 1980 ja elintarviketieteen lisensiaatiksi (ravitsemustiede, mikrobiologia,
elintarvikekemia) 1994 Helsingin yliopistosta ja väitteli filosofian tohtoriksi (fysiologia ja
kliininen kemia) Kuopion yliopistossa 1995. Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ravitsemusfysiologian dosentiksi hänet nimitettiin 1999.
Korpela on toiminut tutkimusassistenttina Helsingin yliopistossa 1977-1978, vastaavana ravitsemusterapeuttina Espoon terveyskeskuksessa ja Kansaneläkelaitoksen
Kuntoutustutkimuskeskuksessa 1978-1980, ravitsemusasiantuntijana Oy Karl Fazer
Ab:ssä 1981-1989, Ravitsemus ja Terveys -ryhmän päällikkönä Valio Oy:ssä 19902004 ja Valio Oy:n tutkimusjohtajana vuodesta 2004. Korpela on ollut vieraileva professori Milanon yliopistossa 1997 ja toiminut asiantuntijana mm. Diabetesliitossa ja
SVUL:ssa. Hän on toiminut Ravitsemuksen Tutkimussäätiön asiamiehenä 1995-2008.
Korpela on useiden koti- ja ulkomaisten järjestöjen luottamuselimissä ja on Suomen
Ravitsemustieteen yhdistyksen puheenjohtaja.
Korpelan tutkimusalueena ovat laktoosi-intoleranssi ja ärtyneen suolen oireyhtymä, probioottisten bakteerien terveysvaikutukset ja bioaktiiviset peptidit. Korpelan tutkimusryhmä on kansainvälisesti tunnettu terveysvaikutteisten elintarvikkeiden kehittäjänä. Hänen tutkimustyönsä ulottuu molekyylibiologiasta kliinisiin tutkimuksiin. Korpela
on ollut ohjajana 11 väitöskirjatyössä ja julkaissut 145 alkuperäistutkimusta, 14 katsausartikkelia, kaksi kirjaa sekä satakunta yleistajuista artikkelia.
Helsingin yliopiston kansleri nimitti dosentti, filosofian tohtori Riitta Korpelan kutsusta lääketieteellisen ravitsemusfysiologian professorin osa-aikaiseen (35%), määräajaksi täytettävään virkaan ajaksi 1.7.2008-30.6.2013.

Hanna Korsberg
on syntynyt Äänekoskella 24.2.1970 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Äänekosken lukiosta
1989. Hän valmistui filosofian maisteriksi 1996 ja väitteli filosofian tohtoriksi 2004. Molemmat tutkinnot ovat Helsingin yliopistosta. Hänet nimitettiin teatteritieteen dosentiksi
Helsingin yliopistoon 2006.
Hanna Korsberg on työskennellyt Helsingin yliopiston Taiteiden tutkimuksen laitoksella teatteritieteen assistenttina 1996–1997, 2000–2001, tutkijana 1998–1999, 2001–
2004, teatteritieteen yliopistonlehtorina 2004–2007 ja teatteritieteen professorina
2008. Hän on toiminut Teatterintutkimuksen seuran ja Föreningen Nordiska Teaterforskaren hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana sekä on International Federation for
Theatre Research -järjestön hallituksen jäsen. Hän on Suomen Kansallisteatterin hallintoneuvoston jäsen.
Hanna Korsbergin tutkimuskohteisiin ovat kuuluneet Suomen Kansallisteatterin ja
politiikan suhde 1940-luvulla, historiografia, esitysanalyysi, historia-aiheiset näytelmät,
niiden esitykset ja vastaanotto, taidepolitiikka, teatteriarkkitehtuuri ja kulttuurihistoria.
Helsingin yliopiston kansleri nimitti dosentti, filosofian tohtori Hanna Korsbergin
teatteritieteen professorin virkaan 1.8.2008 alkaen.

Jan Lindström
är född i Helsingfors 12.4.1964. Han blev student från gymnasiet vid Munkkiniemen
yhteiskoulu 1983. Vid Helsingfors universitet avlade han filosofie kandidatexamen i
ämnet nordiska språk år 1990, filosofie licentiatexamen 1993 och filosofie doktorsexamen 1999. År 2001 blev han utnämnd till docent i nordiska språk vid Helsingfors universitet.
Jan Lindström har sedan 1990 varit anställd i olika tjänsterelationer vid Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, bl.a. som projektforskare, assistent och sedan 2002 som universitetslektor. I undervisningen har
han koncentrerat sig på svensk grammatik och ämnen som har med olika aspekter av
språket i bruk att göra. Han valdes till prefekt för institutionen för nordiska språk och
w ww. h el s in k i. f i /y l io p i st o
nordisk litteratur år 2005.
Lindström har gått i spetsen för en forskningslinje som samordnat studiet av
språkets grammatiska struktur och pragmatiska funktion, speciellt i den muntliga interaktionen. Resultatet av detta intresse blev en monografi om svensk samtalsgrammatik
som utkommit i år. Han leder för närvarande en forskargrupp som tillsammans med en
grupp tyska forskare kartlägger den syntaktiska egenarten i talad tyska och svenska.
Vidare medverkar han i ett EU-finansierat projekt (DYLAN) där en finländsk forskargrupp undersöker flerspråkighetens förutsättningar inom den högre utbildningen i Norden, bl.a. vid Helsingfors universitet. Naturligt nog har Lindströms forskning ofta också berört frågor med anknytning till svenskan i Finland.
Kanslern vid Helsingfors universitet utnämnde docent, filosofie doktor Jan Lindström till professuren i nordiska språk från och med den 1 september 2008.

