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uomalainen teologinen tutkimus on
voimissaan. Helsingin yliopiston
teologisessa tiedekunnassa on tál-
lä hetkellä kaksi Suomen Akatemi-
an rahoittamaa tutkimul<sen huip-

puyksikköä Tilanne on ainutlaatuinen teologi-
selle tiedekun¡alle, joka on yksi Helsingin yli-
opiston pienimpiä tiedekultia.

- Meillä on mahdollisuus tehdä sitä, mi-
hin meidän intohimomme kohdistuu, sanoo
Martti Nissinen, Pyhät tekstit ja traditiot
muutoksessa -huippuyksikön johtaj a.

Toinen teologinen huippuyksikkö on pro-
fessori Risto Saarisen j ohtama tutkimus-
ryhmä Järki ja uskonnollinen tunnustami-
nen.

Huippuyksiköitä on perustettu 199O-luvul-
ta lZihtien. Viimeksi vuod en 2OI4 alussa suo-
malaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksis-
sa aloitti yhteensä L4 huippuyksikköä.

Teologisessa tiedekunnassa on ollut huip-
puyksiköitä ennenkin. Emeritusprofesso-
ri lJeikki Råüsäsen johtama huippuyksik-
kö toimi vuosina 1995-2OO5. Emerituspro-
fessori Simo Knuuttilanyksikkö toimi taas

vuosina 2OO2-2O13.

Suoino¡¡¡ valtio rahoittaa yliopistoj a kahta
eri kautta. On tavanomainen budjettirahoi-
tus ja sen rinnalla kilpailtu rahoitus. Jälkim-
måiisellä pyritään erityisesti palkitsemaan ja
kannustamaan.

Koko þsymys yliopistoj en rahoittamisen
parhaasta tavasta on Risto Saarisen mukaan
myös filosofinen: miten yliopistojen olete-
taan parhaiten toimivan.

- Paljon tekevistä ihmisistä saadaan enem-
mä¡r irti, kun annetaan enemmän resursseja.

Suomen Akatemian rahoittama tutkimuk-
sen huippuyksikkö merkitsee kansainvdli-
sesti hyvätasoiseksi arvioitua tutkij aryhmää.
Tutkimus sinänsä, yksilösuorituksena, on ai-
na låihteiden kriittistä tarkastelua jauuden
tiedon tuottamista tiettfrä metodeja käyt-
täen. Tässä suhteessa huippututkimus ei ole
mitään uutta tai ihmeellistä.

Mutta erilaista sütätekee rahoitus. Suomen
Akatemia takaa huippuyksiköiden rahoitus-
tavuosiksi 2O\4-2OI9. Saarinen pitääkin yhte-
nä tåirkeänä asiana sitá, että huþpuyksikössä
monen tutkijan on mahdollista keskitt¡rä tut.
kimusalueeseensa monen vuoden aj an, kanta-
matta huolta siitåi onko ensi vuodeksi rahoi-
tusta Täh?in ei ole kovin usein päästyteologi-
sella tai humanistisella tutkimusalalla.

Huippuyksiköt näyttävät myös þkenevåin
rummuttamaan yleisön mielenkiintoa tutki-
mukseen.

- Voisi luu-ll4 että tutkijat ovat norsunluu-
torneissaan j a kaukana tavallisesta elämästä.

Mutta huippututkimus kiinnostaa selvästi
myös mediaa. Kaikessa tutkimuksessa on ny-

þisin tärkeää sen "social impact':, eli vaiku-
tus ympäröivään, viime kädessä tutkimusta
rahoittavaan yhteiskuntaan, Saarinen sanoo.

Huippuyksiköissä työskentelee suomalais-
ten ohella myös ulkomaalaisia tutkijoita. Tä-
mä merkitsee lisääntWiä j a hedelmällisiä
kansainvälisiä yhteyksiä. Julkaisuja tehdään
englanniksi ja suomeksi. Yhteisten kokoon-
tumisten kieli on englanti silloin, kun koko
yksikön tai sen ryhmien kokouksissaon mu-
kana ulkomaalaisia.

tlulppuykrlkön etuna on myös erityisen tut-
kijayhteisön luominen. Yksikkö voi rahoittaa
usean tutkijan palkan, mutta se mahdollistaa
myös esimerkiksi tutkijakonferenssien jär-
jestämisen.

- Meidän varma vakaumuksemme on, että
tiede voi paremmin yhteisössä. Kun yksi pär-
jäåi, kaikki påirjäävät. Kun yksi voittaa, kaikki
voittavat, Martti Nissinen sanoo.

Professori Nissinen arvelee, että kahden
huippuyksikön valinta teologiseen tiedekun-
taan on tiedekunnan tason ansiota.

- Ei siinä valinnassa harrasteta mitään si-
säpiirin suhmurointia. Arviointipaneelit
ovat monialaisia, kansainväIisiä j a puolueet-
tomia. Huippuyksiköillä pitää olla hyvä taso
ja laatu, ja teologisessa tiedekunnassa nämä
toteutuvat.

K(1

o o

II
KOTIMAA 5.ll.20ls

$åt tekstit ja traditiot muirtoksessa -tutki-
musryhmä koostuu neljästä eri tutkijatiimis-
tä. Näistä kaksi keskittyyvarhaisten teksti-
käsikirjoitusten tutkimiseen, kuh taas kak-
si muuta ryhmää tähyää tekstien ympäril-
lä ollutta traditiotaja kulttuuria sekä niiden
muutoksia.

Yksikön tutkimukset pyrkivät valottamaan
tarkemmin Raamatun syntyvaiheita sekä
tekstien tuottamiseen vaikuttaneita proses-
seja. Tämä tapahtuu esimerkiksi luotetta-
vampia tutkimusmetodej a kehittämällä.

Kaikki huippuyksikön tutkijat eivät ole
Raamatun tutkijoita eli eksegeettejä, vaan
joukkoon mahtuu esimerkiksi muinaista
Mesopotamiaa tutkivia assyriologeja, arke-
ologeja sekä rituaalitutkimukseen ja kogni-
tiiviseen uskontotieteeseen erikoistuneita
tutkijoita. Eksegeettisessä huippuyksikössä
työskentelee myös useita ulkomaalaisia tut-
kijoita.

- Tutkijan paikat on pantu avoimeen kan-
sainväliseen hakuun. Halusimme nimen-
omaan meille parhaiten soveltuvat fümiset,
Martti Nissinen perustelee.

Íekrl huippuyksikön tutkij aa väitöskirj aan-
sa valmisteleva Sanna Saari sekä tutkijatoh-
tori Mika S. Pajunen, ovat molemmatvalin-
neet tutkittavakseen aiheen, jota ei ole aiem-
min juuri käsitelty.

Saari työstää väitöskirjaansa Vanhan testa-
mentin leijonakertomusten sekä muinaisen
L?ihi-idän erilaisten leijonakuvien vertai-
lun parissa. Hän pyrkii kuvien tutkimuksen
kautta hahmottamaan kyseisten Raamatun
kertomusten taustalla vaikuttaneita käsityk-
siä sekä kulttuuria. Tekstien ja kuvien tutki-
muksen menetelmiä ei ole aiemmassa tutki-
muksessa yhdistetty vastaavalla tavalla.

Mika Pajunen tutkii puolestaan ilmiötä,
jossa proolatekstin sisään upotetaan pitkiä
runollisia kokonaisuuksia. Tällainen kirj al-
lisuuden muoto oli tyypillistä juutalaisessa
kirjallisuudessa noin 3Oo-luvulta eKr. aina
ensimmäiselle vuosisadalle jKr. asti. Pajusen

sukeltaapyhäänja ajan htaiseen
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Suomen Akatemian mon¡vuot¡sesta raho¡tuksesta nautt¡vat teologisen tiedekunnan
huippuyksiköt kertovat suomalaisen teologian hyvästä tasosta. Julkisesti raho¡tetun

mon¡t¡eteell¡sen tutkimuksen oletetaan lähtökohtaisesti hyödyttävän paitsi
tiedeyhteisöä, myös laajempaa suomalaista yhteiskuntaa.

TEKSTIT: SIRIA KOHONEN, JUSSI RYTKöNEN

Paljon tekevis-
tä ihmisistä
saadaan enem-
mãn irti, kun
annetaan
enemmän
resursse¡a.
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päästä taas askeleen verran lähemmäs asioi-
den kokonaisvaltaisempaa hahmottamista,
Pajunen kertoo puolestaan.

Kãytännõrså tutkijoiden työ ei huippuyksi-
kössä välttämättä eroa muiden tutkij oiden
työstä. Tutkimustyön - Iukemisen, pohdis-
kelun, kirjoittamisen ja editoinnin - lisäksi
työhön kuuluu tap auskohtaisesti j onkin ver-
ran esimerkiksi opettamista, hallinnollisia
tehtäviä j a verkostoitumista. Huippuyksik-
kötutkimuksessa työskentelyä Saari ja Paju-
nen pitävätkin mielekkäänä erityisesti ryh-
män yhteisöllisten mahdollisuuksien vuoksi.

- Huippuyksikkö on hyvä ja hedelmälli-
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nen tutkimusyksikkö kaiken kaikkiaan. Tä-
mä on hyvin ainutlaatuinen mahdollisuus,
josta meille ollaan kateellisia ympäri maail-
maa. Muualla ei ole monestikaan mahdolli-
suutta palkata tällaisia määriä tutkijoita, to-
teaa Pajunen.

- Meillä on tutkijayhteisö, joka keskittyy
samoihin aiheisiin, mutta kuitenkin niin, et-
tä tutkijoilla on omia eritysalueitaan. Me
hyödymme siitä kaikki, ja opimme toisiltam-
me hirveästi. Aina tietää, että on ihmisiä,
joilta voi þsyä, Saari kuvailee.

Mika Pajunen myöntää kuitenkin, että
mielekkään r,'uoropuhelun luomiseen me-
nee aikaa. t
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PYHÃTTEI(STIT'A :

TNAD|1TOTIIUUTOKSESSA :

Ghenge in Sacred Texts and Tra-

d¡tions -tutkimuspro¡ekti on Hel-
singin yliopiston teologisen tiede-
kunnan eksegetiikan osaston tutk¡-
musprojekti.

Tutkimusprojekti koostuu neljäs-
tä erí tutkijatiimistä. Tiimien tutki-
musaiheet ovat:

. Society and Religion in the An-
cient Near East (Yhteiskunta ja us-
konto muinaisessa Lähi-idässä)

. Literary Criticism in the Light
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of Documented Evidence (Teks-

tíkritiikki dokumentoidun tiedon
valossa)

. Text and Authority (Teksti ja

auktoriteetti)
. Society and Religion in Late

Second Temple Judaism (Yhteis-

kunta ja uskonto myöhäisen toisen
temppelin ajan juutalaisuudessa)

Tutkimusprojekti työllistää no¡n
40 tutkijaa, joista vajaa puolet saa

huippuyksikkörahoitusta. Proiek-
tin johdossa on Helsingin yliopis-
ton Vanhan testamentin eksege-
tiikan professori Martti Nissinen.

I-

t,

tn-
¡h-
in-
m-

La-

)n

n
n

¡k-

ri-

li-

tutkimus kuuluu myös osaksi hänen henki-
lökohtaista tutkimusproj ektiaan, j oka kes-
kittyy psalmien käyttötarkoitusten moninai -

suuden hahmottamiseen.
Molemmat tutkijat pitävät innostavana ja

palkitsevana sitä, että heillä on mahdollisuus
tehdä uusia avauksia tutkimuskentällä. Toi-
saalta uuden tekeminen tuo myös haasteen-
sa.

- Minun pitää itse kokeilla ja luoda se mal-
li, jonka mukaan tutkin, Saari toteaa.

- Uusien avauksien tekeminen herättää
yleensä kiinnostusta mutta myös paljon kri-
tiikkiä. Aiheesta käydyn keskustelun ja jat-
kotutkimusten kautta voidaan kuitenkin
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Meidän varma
vakaumuksem-
me on, että
tiedevo¡ pa-
remm¡n yhtei-
sössä.

l9OO-luvun merkittävimmistä arkeologis¡sta löydö¡stä. Kääröillä on ollut suuri merkitys Vanhan testamentin tutkimukselle. ruv¡, saMMLuNG RAUcH / rNrERForo / LEHrrKUva

KUVA: HELSINGIN YLIOPISIO
Sanna Saari

KUVA: HELSINGIN YLIOPISTO
Martt¡ N¡ss¡nen
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Mika S. Pajunen
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- Eri tutkimustiimien aiheet eivät ehkä
vieläkeskustele keskenään, mutta se onyksi
tämän huippuyksikön tavoitteista, saada nä-
mä sosiaaliset muutokset ja tekstissä nåiþvät
muutokset j ollain lailla korreloimaan.

Ekregeemlnen huippututkimus ei palvele pel-

kästäåin akateemista maailmaa. Tutkijat näke-

vät erilaisia syitä sille, miksi heidän tutkimuk-
sensavoisi olla tutustumisen arvoista myös
esimerkiksi tavalliselle seurakr¡¡talaiselle.

- On tärkeää katsoa menneisyyteer¡ jotta
ymmärtäisi paremmin myös tätä päivää. Mei-
dän tutkimul<semme auttaa esimerkiksi sii-
hen, että ihmiset tietäisivät, mistä puhuvat, jos

vaikka perustelevat kantojaan Raamatun poh-
jalt4 Saarikommentoi.

- Teksti ei käytä valta4 mutta tekstin avul-
la käytetään valtaa. Meidän historiallinen tut-
kimuksemme pyrkii näybtämääa ja avaamaan

sitä, millä tavoin valtaa on käytetty. Valtaa
käyttää kuitenkin aina ihminen, Martti Nissi-
nen huomioi puolestaan.

Martti Nissinen muistutta4 että eksegeetti-

nen tutkimus tarkastelee Raamatun s¡mtyp-
rosessia luovana muutosprosessina, joka jat-
kuu edelleen êsimerkiksi Raamatun käännök-
siä tehdessä.

- Jos se teksti ei ole sama joka paikass4 niin
vielä vähemmän samanlaisia ovat sen lukemi-
sen tavat, tarkoitukset j a tavoitteet. Toivoisiry
että meidän työmme voisi olla aukaisemassa

tätä asiaa, ei sellaisella musertavalla ja Raama-

tun lukijaa halver-rtavalla tavalla, vaan pdinvas-
toin voimaannuttavalla tavalla.

- Loppujen lopuksijokainen lukee tekstiä
omalla ymmärryksellä?in ja on tästä lukemi-
sestavastuussa itselleen, toisille ja kenties Ju-
malalle.

Profe¡¡orl Risto Saarisen johtama huippu-
yksikkö etsii uskonnollisen suvaitsevaisuu-
den ja eri ryhmien keskinäisen hyväksymi-
sen historiallisia rakenteita ja analysoi näi-
tä ilmiöitä. Lopullinen tutkimuspäämäärä
on erilaisten artikkeleiden ja monografloi-
den, eli tutkimusjulkaisujen ohessa julkais-
ta kattava historiallinen raportti uskonnol-
lisen toisen tunnustamisen ja hyvåiksymisen
historiasta.

Huippuyksikkö jakautuu tämåin aiheen ää-

rellä kolmeen eri ryhmään. Ensimmäisessä
eksegeetit tutkivat kristinuskoa, juutalaisuut-
ta ja kreikkalais-roomalaista ajattelua. Toises-
sa ryhmässä keskitSrtään keskiaikaiseen ja var-
haismoderniin ajatteluun Euroopassa ja ara-

bialaisessakulttuurissa. Kolmas ryhmä on ot-
tanut kohteekseen nyþ¡räivän uskonnonfilo-
sofian.

- Tiedämme, että varhaiskristillisyydes-
sä elettiin antiikin monikulttuurisessa maail-
massa. Standardihistoriarkirjoitus on liitty-
nyt eroihin ja oppeihin, mutta nyt tiedämme
erilaisilla ryhmillä olleen jo silloin myös yh-
teistyön muotoja. Ja juuri toisen hyväksymi-
sen ja tunnustamisen historiaa ensimmäinen

ryhmätutkii.
Nyþpäivään keskittyvä tutkimusryhmä sai

lokakuussa valmiiksi ensimmdisen monogra-
fran Uskonto j a ídentiteettíp olitííkka (STKSJ

281).

Erilaisten uskonnollisten traditioiden keski-
näinen hyvfüsyminen on yhteiskunnallisessa
nyþkontekstissa tärkeää. Suvaitsevaisuuden
analyysilla on þsyntää. Saarisen tutkimusyk-
sikön voi siksi ajatella olevan erityisesti ajarr

hermolla.

- Yleinen tarina on, että monikulttuuri-
sessa yhteiskunnassa suvaitsevaisuus on ki-
vijalk4 jotatarvitaan. Mutta asia on moni-
mutkaisempi. Ruotsissa j a Alankomaissa on
havaittu, että suvaitsevaisuus on johtanut
myös eriytymiseen ja alakulttuureihin, Saa-

rinen sanoo.
Hän arvioi että uutta ja tarvittavaa yhteis-

kunnallisessa keskustelussa olisi nyt juuri toi-
sen hyvfü syvä tunnustaminen.

- Eri ryhmien pitäisi siis hyväksyvästi tun-
nustaa toisensaja sitoutua yhteistyöhön suur-
ten japienten våilillä. Váhemmistöjen ei pitåüsi

eriytyä. Tällaisia uskonnon alueella mahdolli-
sia mallej a yritämme tutkimusryhmässämme
Iuodaja edistäá, Saarinen tiivistää.

Saerlren ryhmässä tutkiva tutkijatohtori, TT
Elina Hellqvist selvittää luterilaisten kirl<ko-
jen seksuaalieettisiä keskusteluja homosek-
suaalisuuteen liittyen.

- Käytännössä tutkin esimerkiksi sitä millä
tavalla tunnustamisen käsitteistöön liitt).vät
argumentaatioketjut näyttäyb¡vät. Laaj empi
tavoite on pyrkiä vielä yleisempään näkemyk-
seen siitâ, miten tunnustamisen teoria voisi
toimia teologiass4 Hellqvist sanoo.
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Tähän asti löytämästäåin Hellqvist totea4 et-
tä ainakin eri kirl<kojen erilaiset kontekstit
vaikuttavat kirkkojen tulokulmaanhomosek-
suaalisuudessa.

- Suomessa puhutaan isosta enemmistökir-
kosta, mutta esimerkiksi Amerikan evankelis-
luterilainen kirl<ko, ELCA on vapaakirkkoti-
lanteessa elävävähemmistökirkko. Myös Suo-
men sisällä keskustelukontekstit ovat erilaisia
riippuen siitä, ollaanko pääkaupunkiseudulla
vai maaseudulla. Yhtävastausta ei ole, on elet-
tävä j åinnitteiden keskellä.

Myös Hellqvist arvostaa huippututkimusyk-
sikön yhteisöllisyyttä j a monitieteellisyyttä.
Teologien rinnalla työskentelee myös filosofe-
ja ja historioitsijoita. Tämä tuo työskentelyyn
uusia näkökulmia.

- Koko yliopisto onvaltavayhteisö. Huip-
puyksikössä meitä on tiivis joukko ja työs-
kentelemme samojen teorioiden ja käsittei-
den avulla. Tutkimuskirjallisuus on samaa.

Vuorovaikutuksen syvyys on aivan eri luok-
kaa, kuin jos esittelisi asioita ihmisille, joil-
le taústateoria j a tutkimuskirj allisuus olisi-
vat vieraita.

Tutk¡ldohtorl Minna Hietamäki on teologi.
Hän tutkii erityisesti poliittisen filosofran tun-
nustamisteorioiden sòveltumista kirkkoj en

vdliseen tu¡rnustamiseen ilmiönä.

- Vastavuoroista tunnustamista on pidet-
ty ekumeenisen liikkeen alkuajoista lähtien
tärkeänä. Mutta tunnustamistematiikasta ei
ole tehtytutkimusta. Tavoitteenani on, että
tunnustamisteeman kautta pyst¡rtään raken-
tamaan laajempaa j a kokonaisvaltaisempaa
ymmärtämistä kirkkoj en väIisistä suhteista.

Sekä Hellqvist että Hietamäki ovat kirjoitta-
neet artilçkelin tutkimusryhmän edellä mai-
nittuun ensimmäiseen julkaisuun.

- Tarkoituksenani on vielä kirjoittaa lisää ar-
tikkeleita. Sillä tavoin tutkijayhteisön keskus-

teluun pääsee käsiksi nopeasti. Lisäksi suun-
nitelmissa on kaksi monografiaa. Toinen oli-
si akateeminen, toinen taas käsikirjamainen ja
yleistajuinen.

Hietamäen mukaan tarvitaan myös ekumee-

nisen työn käsikirj4 jossa kartoitettaisiin si-

tii mitä ekumeenisessa dialogissa itse asiassa

tapahtuu.

ìlltä teologinen huippututkimus sitten hyö-
dyttää? Tehdäänkö sitä sen itsensä vuok-
si, vai saavatko esimerkiksi kirkot siitä hyö-
dyllistä kä¡eainetta omassa tehtävässään?
Vanha þsymys koskee teolo gista tutkimusta
yleensäkin. Akateeminen teologia on kauan
korostanut itsenäisyyttään kirkosta. Toisaal-
ta esimerkiksi tunnettu edesmennyt dogma-
tiikan professori Seppo A. Teinonen oli si-
tä mieltä, että teologian on palveltava myös
kirkkoa, onhan lääketieteen tutkimuksenkin
tarkoitus lopulta sairauksien voittaminen.

Risto Saarinen allekirjoittaa Teinosen váit-
teen sikáli, että laajemman yhteiskunnan tut-
kimuksesta saama hyöty on myös nyþisen
yliopistoideolo gian mukaista.

- Kysymys on monimutkainen. Mutta myös

valtio ja EU painottavat nyþisin sitä että ve-

rorahoilla kustannetun tutkimuksen on pal-
veltava laajempaa yhteiskuntaa, siis myös

työnantaj ia j a loppukäybtäj iä.
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On mahdollis-
ta, että tämän
kurjuuden
jatkuessa
meidän ei ole
mahdollista
ylläp¡tää kor-
keatasoista
tutkimustam-
me.
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Re¡¡on and Religious Recogni-
tion -tutkimusprojekti on Helsin-
gín yliopiston teologisen tiede-
kunnan monitíeteellinen tutki-
musprojekti, johon kuuluu syste-
maattisen teologian, eksegetii-
kan, filosofian ja historian tutki-
muksen tutkijoíta.

Tutkimusprojektissa on kolme
eri tiimiä:

. Christianity, Judaism and Gre-
co-Roman thought (Kristinusko,

llaan hallitus on kaavaillut merkittäviä leik-
kauksia yliopistojen rahoituksiin. Vaikka
huippuyksiköille on tiedossa rahoitus vielä
muutamaksi vuodeksi, on tutkijoiden varau-
duttava myös siihen, että jossain vaiheessa ra-
hoitukset pienenevät. Se tarkoittaa myös tut-
kimusmahdollisuuksien kaventumista.

- On mahdollist4 ettätämän kurjuuden
jatkuessa meidän ei ole mahdollista ylläpi-
tää korkeatasoista tutkimustamme, vaan me
taannumme. Toivon vaa¡, ettei näin tapahdu,
Martti Nissinen sanoo.

Mika Pajunen muistuttaa kuitenkin, että
leikkauksia tutkimusrahoituksiin ei tehdä pel-
kästään Suomessa.

juutalaisuus ja kreikkalais-rooma-
lainen ajattelu)

. Contemporary Philosophy of
Religion (Tämänhetkinen uskon-
nonfilosofia)

. Medieval and Early Modern
Thought (Latin and Arabic) (Keski-
aikainen ja esimoderni ajattelu)

Tutkimusprojektissa on mukana
29 tutkilaa, joista noin kymmenen
saa rahoituksensa Suomen Akate-
mialta. Projektia johtaa Helsingin
yliopiston ekumeniikan professori
Risto Saarinen.

Suvaitsevai-
suus on johta-
nut myös er¡y-
tymiseen ja
alakulttuure¡-
hin.

- Myös muualla Euroopassa ja Yhdysvallois-
sa vähennetään humanististen ja teologisten
tieteiden rahoitusta. Jos Suomessa pysertään
pitämään edes jossain määrin nyþistä tutki-
muksen tasoa yllá, nostaa se entisestään mei-
dän asemaamme suhteessa muihin.

Risto Saarinen kertoo olleensa yliopistos-
sa työssä l98O-luvulta alkaen. Akateemises-
sa työkulttuurissa on sinä aikana tapahtunut
suuri muutos.

- Vuosituhannen vaihteeseen saakka suo-
malaisissa yliopistoissa eli pysähtyneisyyden
kulttuuri. Tänään huippuyksiköt, siis tiettyi-
hin tutkimusalueisiin erityisesti panostami-
nen, ovat nyt eurooppalaistaja kansainvälis-

MATKALLA

tä valtavirtaa. Mielestäni täIlainen on tutki-
mukselle hyödyllistä, Saarinen arvioi.

Helsingin yliopistossa ovat meneillään en-
nen näkemättömän laajat yt-neuvottelut.
Huippuyksiköiden raloitus tulee tarkkaan
ottaen kuitenkin Suomen Akatemiasta.

- Tästä syystä huippuyksikkömme eivät ole
tälIä hetkellä erityisessä vaarassa. ylipää-
tään on sanottava, että teologinen huippu-
tutkimus on pärjännyt hyvin.Meidän opis-
kelijamme myös työllistyvät keskimäärin pa-
remmin kuin humanististen alojen opiskeli-
jat. Näistä syistä teologista tutkimusta kan-
nattaa Suomessa rahoittaa jatkossakin. Risto
Saarinensanoo. ¡
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