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Suomalainen kielitieteilijä Greifswaldin yliopiston kunniatohtoriksi 
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Greifswaldin yliopiston filosofinen tiedekunta on yliopiston senaatin suostumuksella 
päättänyt myöntää kunniatohtorin arvon suomalaiselle kielitieteilijälle, Turun yliopiston 
emeritaprofessori Kaisa Häkkiselle. Kunniatohtorin arvo myönnetään Greifswaldin 
yliopiston suomen lehtoraatin perustamisen 100-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä 
lokakuussa 2021. Emeritaprofessori Kaisa Häkkinen on Greifswaldin yliopiston suomen 
kielen tutkijoiden tärkeä pitkäaikainen yhteistyökumppani, joka on ansioitunut paitsi 
kielentutkijana myös arvostettuna tieteen yleistajuistajana. 

 
 

 

Kaisa Häkkinen (s. 1950, Kouvola) on kuulunut jo vuosikymmenten ajan tieteellisesti 
tuotteliaimpiin ja yhteiskunnallisesti vaikuttavimpiin suomalaisiin kielitieteilijöihin. Vuoteen 
2015 saakka hän toimi suomen kielen professorina Turun yliopistossa. Häkkisen keskeisimpiä 
tutkimusaloja ovat suomen kirjakielen varhaisimmat muodot sekä suomen sanaston 
etymologia, ja näiden piirissä hän on kuulunut jo pitkään tutkimuksen kansainväliselle 
huipulle. Lisäksi kunnia-arvon saaja on arvostettu yliopistopedagogi, jonka didaktiset 
perusteokset kuuluvat erottamattomana osana myös Greifswaldin fennistien opintoihin. 
Tutkimustyönsä ohella Kaisa Häkkinen on ansioitunut ainutlaatuisella tavalla myös tieteellisen 
tiedon yleistajuistajana. Lukuisilla julkaisuillaan ja julkisilla esiintymisillään (mm. artikkeleita, 
kolumneja sekä radio- ja tv-haastatteluita) hän on toteuttanut ja toteuttaa yhä esimerkillisesti 
tutkijan eettisenä velvollisuutena pitämäänsä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tehtävää. 
Vuonna 2007 Suomen professoriliitto palkitsi Kaisa Häkkisen tieteellisistä ja 
yhteiskunnallisista ansioistaan valitsemalla hänet vuoden professoriksi. 
 
Emeritaprofessori Kaisa Häkkisen julkaisuluettelo sisältää yli 750 julkaisua. Hänen 
tutkimuspainopisteitään ovat historiallinen muoto- ja äänneoppi, etymologia ja leksikologia, 
kielen yhteiskunnallinen kehitys sekä tieteenhistoria. Häkkisen lukuisat yhteistyökontaktit 
muiden tieteenalojen asiantuntijoihin osoittavat hänen tutkimuksensa tieteidenvälisen 
merkittävyyden. Hän on julkaissut tutkimuksia paitsi muiden kielten filologien kanssa, myös 
esimerkiksi historioitsijoiden, kirkkohistorioitsijoiden, teologien, kasvitieteilijöiden, 
eläintieteilijöiden ja lääketieteilijöiden kanssa. Monet hänen julkaisuistaan on palkittu. 
Joulukuussa 2020 tämä tuleva Greifswaldin yliopiston kunniatohtori sai Suomen tasavallan 
presidentiltä korkeimman akateemisen arvonimen tullessaan nimitetyksi tieteen 
akateemikoksi. 
 
Kuten filosofinen tiedekunta perusteluissaan painottaa, Greifswaldin suomen kielen 
lehtoraatin 100-vuotisjuhla sopii erinomaisesti suomalaisen tieteentekijän nimittämiseen 
kunniatohtoriksi. Vuonna 1921 Greifswaldin yliopistoon perustettiin ensimmäinen 
saksankielisen alueen suomen lehtoraatti. Vuonna 1976 vuorossa oli ensimmäinen 
saksalainen fennistiikan professuuri. Greifswaldin Suomen tutkimuksen edelläkävijäroolin 
siemen kylvettiin kuitenkin jo aiemmin: tästä voidaan kiittää muun muassa greifswaldilaista 
historioitsijaa Friedrich Rühsiä, joka kirjoitti vuonna 1809 ensimmäisen Suomen historian 
kokonaisesityksen, joka löysi tiensä oppikirjaksi jopa Suomessa. Lehtoraatin juhlavuoden 
kunniaksi Greifswaldin yliopistossa on suunnitteilla syksyksi 2021 sekä fennistiikan 
kansainvälinen syyskoulu että saksankielisen alueen yliopistojen suomen opettajien 
työseminaari. 
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