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Åbo Akademi järjestää tohtoripromootion toukokuussa
Kaikkiaan 76 Åbo Akademissa tohtoriksi väitellyttä henkilöä vihitään juhlallisin menoin 
tohtoreiksi Turun konserttitalossa 27. toukokuuta 2016. Tilaisuudessa vihitään myös useita 
kunniatohtoreita ja yksi riemutohtori. Promootio on korkein ja juhlavin akateeminen juhla. 
Promootioon voivat osallistua kaikki Åbo Akademissa tohtorin tutkinnon suorittaneet, 
joita ei ole vielä promovoitu. 

Neljätoista kunniatohtoria
Kunniatohtoriksi vihkimällä yliopisto kunnioittaa henkilöitä, joilla on erityisiä tieteellisiä 
ansioita tai jotka ovat vaikuttaneet yhteiskunnassa merkittävällä tavalla. Vuonna 2016 Åbo 
Akademi vihkii 14 kunniatohtoria:

Johtaja Jan Ellenberg, Heidelberg, Saksa

Etiikan emeritusprofessori Carl-Henric Grenholm, Uppsala, Ruotsi

Markkinoinnin emeritusprofessori Christian Grönroos, Helsinki

Historian emeritaprofessori Yvonne Hirdman, Tukholma, Ruotsi

Pohjavesikemian emeritusprofessori Gunnar Jacks, Tukholma, Ruotsi

Tutkimusprofessori, Kelan yhteiskuntasuhteiden johtaja Olli Kangas, Helsinki

Tekniikan professori Raymond E. Levitt, Stanford, Yhdysvallat

Journalisti ja kirjailija Herman Lindqvist, Varsova, Puola

Oikeustieteen emeritaprofessori Lena Marcusson, Uppsala, Ruotsi

Kasvatustieteen professori William Pinar, Vancouver, Kanada

Valtio-opin emeritusprofessori Lawrence E. Rose, Oslo, Norja

Kasvatustieteen professori Karin Rönnerman, Göteborg, Ruotsi

Kirjailija Lars Sund, Uppsala, Ruotsi

Filosofian maisteri Carola Teir-Lehtinen, Helsinki

Riemutohtorin eli 50 vuotta sitten väitelleen tohtorin arvon saa teologian tohtori, 
emeritusarkkipiispa John Vikström, Turku.

Painokelpoisia valokuvia on ladattavissa osoitteessa: kuvapankki.abo.fi  
Hakusanat: kunniatohtori, riemutohtori



Filosofian kunniatohtoreiksi humanististen tieteiden, psykologian ja 
teologian tiedekunnassa promovoidaan:

Emeritaprofessori Yvonne Hirdman
Yvonne Hirdman on Göteborgin yliopiston naishistorian emeritaprofessori. Hän on 
työskennellyt myös Tukholman yliopistossa ja Södertörnin korkeakoulussa. Hirdman oli 
mukana perustamassa Tukholman yliopiston naistutkijoiden ja naistutkimuksen foorumia. 
Hän on kirjoittanut useita kirjoja, mm. kolme elämäkertaa, ja toimi Ruotsin historiaa 
käsittelevän teoksen Sveriges historia 1920–1965 (2012) päätoimittajana. Hän on aina ollut 
kiinnostunut Suomesta ja on Ruotsin nykyhistoriasta kirjoittaessaan tuonut esiin suhteet 
Suomeen ja suomalaisuuteen sekä niiden merkityksen.
Hirdman promovoidaan filosofian kunniatohtoriksi merkittävästä työstään historian 
alalla sekä sosiaalisen sukupuolen historian ja monitieteisen tutkimuskentän kehittäjänä 
myös Suomessa. 

Kirjailija Lars Sund
Lars Sund on palkittu suomenruotsalainen kirjailija, joka asuu nykyään Ruotsissa. Sund 
toimi aiemmin journalistina, jolloin hänen työnantajiaan olivat Jakobstads tidning, Åbo 
Underrättelser ja pisimpään Upsala Nya Tidning.  Sundin esikoisteos julkaistiin vuonna 1974, 
ja vuodesta 1999 lähtien hän on ollut vapaa kirjailija. Hänen tunnetuin työnsä on trilogia, joka 
kertoo kuvitteellisesta Siklaxin kylästä Pohjanmaalla. Trilogian ensimmäinen osa oli Colorado 
Avenue (1991).  Sund opiskeli englantia, ruotsia ja kirjallisuustiedettä Åbo Akademissa 
1970-luvulla. Romaani Vinterhamn (1983) kertoo tuon ajan turkulaisesta opiskelijaelämästä.
Lars Sund promovoidaan filosofian kunniatohtoriksi tunnustuksena pitkästä 
ja menestyksekkäästä kirjailijaurastaan, jonka kuluessa hän on historiallisen 
taustatutkimuksen avulla tehnyt eläväksi suomenruotsalaista elämää erityisesti 
Pohjanmaalla.

Teologian kunniatohtoriksi humanististen tieteiden, psykologian ja 
teologian tiedekunnassa promovoidaan:

Emeritusprofessori Carl-Henric Grenholm
Carl-Henric Grenholm on Uppsalan yliopiston etiikan emeritusprofessori, joka on tutkinut 
mm. etiikan metateoriaa, kristillistä sosiaalietiikkaa sekä etiikan ja talouden suhdetta. 
Grenholm on teologisen etiikan tutkijoiden koulutuksessa tehnyt yhteistyötä Åbo Akademin 
uskontofilosofian oppiaineen kanssa mm. yhteisissä tohtorikoulutettavien seminaareissa. 
Grenholmin julkaisuluettelo on mittava, ja erityisesti oppikirjojensa kautta hän on vaikuttanut 
opetukseen Åbo Akademissa. 
Carl-Henric Grenholm promovoidaan teologian kunniatohtoriksi tieteellisistä ansioistaan 
ja mittavasta tieteellisestä panoksestaan Åbo Akademin toimintaan sekä hyvästä 
yhteistyöstä yliopiston kanssa.

Kasvatustieteen kunniatohtoreiksi kasvatustieteiden ja 
hyvinvointialojen tiedekunnassa promovoidaan:

Professori William Pinar
William Pinar toimii opetussuunnitelmien tutkimuksen professorina Brittiläisen 
Kolumbian yliopistossa (University of British Columbia, UBC) Vancouverissa Kanadassa. 
Hän on maailman johtavia tutkijoita alallaan ja on viime vuosina vaikuttanut erityisesti 
monikansalliseen ja vertailevaan opetussuunnitelmatutkimukseen, joka kattaa myös 
nykykehityksen Kiinassa. Pinar on käsitellyt opetussuunnitelmiin ja kasvatukseen liittyviä 
aiheita laaja-alaisesti, ja hänen tutkimustyössään pohjoisamerikkalainen kasvatustraditio 
yhdistyy eurooppalaiseen kasvatusteoriaan.  Hän on tehnyt yhteistyötä Åbo Akademin kanssa 
useissa eri hankkeissa. 
William Pinar promovoidaan kasvatustieteen kunniatohtoriksi tieteellisistä ansioistaan 
kasvatustieteellisen tutkimuksen alalla.



Kasvatustieteen kunniatohtoreiksi kasvatustieteiden ja 
hyvinvointialojen tiedekunnassa promovoidaan:

Professori Karin Rönnerman
Karin Rönnerman on Göteborgin yliopiston professori. Hän on 15 vuoden ajan työskennellyt 
opettajan ammatillisen kehittymisen, koulun kehittämisen, koulun systemaattisen 
laatutyön ja generatiivisen johtamisen alalla ja tehnyt näihin aiheisiin liittyvää tutkimusta. 
Rönnerman on Pohjolan tunnetuimpia tutkijoita toimintatutkimuksen ja opettajien 
käytännön osaamiskehittymisen ohjauksen alalla. Hän on ollut johtava hahmo Pohjoismaisen 
toimintatutkimusverkoston sekä kansainvälisen verkoston Pedagogy, Education and Praxis 
luomisessa, ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Åbo Akademin kasvatustieteilijät ovat jo vuosia 
olleet aktiivisesti mukana jälkimmäisessä verkostossa. 
Karin Rönnerman promovoidaan kasvatustieteen kunniatohtoriksi merkittävistä 
tieteellisistä panostuksistaan opettajaprofession kehittämisen alalla.

Valtiotieteen kunniatohtoriksi kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen 
tiedekunnassa promovoidaan:

Tutkimusprofessori Olli Kangas
Olli Kangas toimii Kansaneläkelaitoksen (Kela) yhteiskuntasuhteiden johtajana. Hänellä 
on pitkä akateeminen ura sosiaalipolitiikan alalla, hän on mm. toiminut professorina 
Turun yliopistossa ja tutkimusjohtajana Tanskan sosiaalitutkimuksen laitoksessa 
(Socialforskningsinstitut) Kööpenhaminassa. Hänen erikoisalaansa on yhteiskunnallisten 
instituutioiden, tulonjaon ja köyhyyden sekä eläkepolitiikan vertaileva tutkimus. 
Kangas on Suomen eturivin sosiaalipolitiikan tutkijoita ja hänet promovoidaan 
valtiotieteen kunniatohtoriksi tunnustuksena merkittävästä roolistaan suomalaisen 
hyvinvointimallin kehittymistä koskevan tietämyksen lisääjänä.

Valtiotieteen kunniatohtoreiksi yhteiskuntatieteiden ja 
kauppatieteiden tiedekunnassa promovoidaan:

Journalisti ja kirjailija Herman Lindqvist
Herman Lindqvist on journalisti ja kirjailija, joka on aikaisemmin toiminut 
ulkomaankirjeenvaihtajana erityisesti sota- ja katastrofialueilla.  Yli 20 vuoden ajan Lindqvist 
työskenteli toimittajana useissa eri lehdissä asemapaikkanaan suurkaupungit eri puolilla 
maailmaa. Lindqvist ryhtyi kokopäiväiseksi kirjailijaksi vuonna 1991 ja on sen jälkeen 
julkaissut yhteensä 59 teosta. Hän on myös kolumnisti ja on tuottanut populaaritieteellisiä 
ohjelmia SVT:lle. 
Herman Lindqvist promovoidaan valtiotieteen kunniatohtoriksi tunnustuksena 
menestyksekkäästä toiminnastaan journalistiikassa, jossa yhtenä painopistealueena on 
ollut Suomi ja suhteemme Ruotsiin.

Emeritaprofessori Lena Marcusson
Lena Marcusson on Uppsalan yliopiston hallinto-oikeuden emeritaprofessori. Hän on 
toiminut myös Uppsalan yliopiston vararehtorina. Hänellä on monia tärkeitä luottamustoimia, 
kuten Ruotsin kuninkaallisen tiedeakatemian (Kungliga vetenskapsakademin) jäsenyys. 
Marcusson on tutkinut keskeisiä hallinto-oikeudellisia kysymyksiä ja hänen erikoisalojaan 
ovat julkishallinnon rajat, hyvä hallinto sekä oikeusvarmuuden toteutuminen hallinnossa.
Lena Marcusson promovoidaan valtiotieteen kunniatohtoriksi tunnustuksena pitkästä ja 
menestyksekkäästä urastaan tutkijana ja sitoutuneisuudestaan oikeustieteen alaan.

Emeritusprofessori Lawrence E Rose
Lawrence E. Rose on Oslon yliopiston valtio-opin emeritusprofessori. Hänen tieteellinen 
kiinnostuksensa kohdistuu laaja-alaisesti hallinnon ja kunta-alan kysymyksiin. Tutkimustyön 
keskiössä ovat olleet demokraattinen kansalaisuus ja julkisen politiikan muotoutuminen, 
erityisesti kunnallispolitiikan ja hallinnon osalta. Rose on osallistunut aktiivisesti Åbo 
Akademin toimintaan jo 25 vuoden ajan toimien tiiviissä yhteistyössä Åbo Akademin 
yhteiskuntatieteilijöiden, erityisesti kunta- ja demokratiatutkijoiden kanssa. Hän on 
pohjoismaisen kuntatutkimuksen yhteistyöverkoston johtavia tutkijoita. Näkyvä osa 
pohjoismaista yhteistyötä on kuntatutkijoiden konferenssi, jonka järjestäjinä toimivat 
vuorotellen tärkeimmät kuntatutkimuskeskukset, kuten Åbo Akademi. 
Lawrence E. Rose promovoidaan valtiotieteen kunniatohtoriksi tieteellisistä 
panostuksistaan kuntatutkimuksen alalla sekä pitkäaikaisesta ja hyvästä yhteistyöstä Åbo 
Akademin kanssa.



Kauppatieteen kunniatohtoriksi yhteiskuntatieteiden ja 
kauppatieteiden tiedekunnassa promovoidaan:

Emeritusprofessori Christian Grönroos
Christian Grönroos on Svenska handelshögskolanin (Hanken) palvelu- ja 
suhdemarkkinoinnin emeritusprofessori. Hän on kansainvälisesti tunnustettu tutkija ja 
uranuurtaja palvelumarkkinoinnin alalla. Hänellä on ollut lukuisia luottamustehtäviä 
sekä akateemisessa maailmassa että yritysmaailmassa. Grönroos on ainoana Yhdysvaltain 
ulkopuolisena henkilönä saanut Legend of Marketing -tittelin, joka myönnetään kaikkein 
nimekkäimmille tutkijoille markkinoinnin alalla.  Christian Grönroos promovoidaan 
kauppatieteen kunniatohtoriksi tunnustuksena merkittävistä tutkimusansioistaan 
palvelumarkkinoinnin alalla.

Tekniikan kunniatohtoriksi luonnontieteiden ja tekniikan 
tiedekunnassa promovoidaan:

Professori Raymond E. Levitt
Raymond E. Levitt on tekniikan professori yhdysvaltalaisessa Stanfordin yliopistossa. Hän 
on kansainvälisesti tunnustettu infrastruktuurin ja teollisten projektien huippututkija, jonka 
erikoisaloja ovat projektijohtaminen, kestävät infrainvestoinnit ja teollisten investointien 
rahoitus. Hänellä on myös pitkäaikainen kokemus kaupallistamisesta ja startup-yrityksistä. 
Levitt on vuodesta 2002 lähtien tehnyt yhteistyötä Åbo Akademin kanssa. Tutkimusryhmineen 
hän on luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa toimivan teollisuustalouden laboratorion 
tärkein yhteistyökumppani. 
Raymond E. Levitt promovoidaan tekniikan kunniatohtoriksi tunnustuksena 
menestyksekkäästä tutkimustyöstään ja hyvästä yhteistyöstä Åbo Akademin 
teollisuustalouden tutkijoiden kanssa.

Filosofian kunniatohtoriksi luonnontieteiden ja tekniikan 
tiedekunnassa promovoidaan:

Johtaja Jan Ellenberg
Jan Ellenberg johtaa solubiologian ja biofysiikan yksikköä, joka toimii Euroopan 
molekyylibiologian laboratorion (European Molecular Biology Laboratory, EMBL) yhteydessä 
Heidelbergissä Saksassa. Hän on maailman huippua omalla tutkimusalallaan, joka koskee 
solukierron säätelytekijöitä. EMBL:n tutkimusryhmän johtajana Ellenberg on eturivin 
asemassa solubiologien yhteisössä, ja hän on toiminut aloitteentekijänä perustettaessa 
eurooppalaista solujen visualisoinnin yhteistyöorganisaatiota. Tässä yhteydessä hän on 
edistänyt solututkimusta Åbo Akademissa ja Turku Bioimaging -yksikössä. 
Jan Ellenberg promovoidaan filosofian kunniatohtoriksi tieteellisistä ansioistaan solubiologian 
alalla sekä innostuneesta yhteistyöstä Åbo Akademin kanssa biotieteiden alalla.

Emeritusprofessori Gunnar Jacks
Gunnar Jacks on Ruotsin Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun (Kungliga Tekniska 
Högskolan, KTH) pohjavesikemian emeritusprofessori. Jacks on perehtynyt globaalin 
vesihuollon kysymyksiin ja hän on useaan otteeseen työskennellyt vesihuoltohankkeissa 
ulkomailla, erityisesti Intiassa ja Bangladeshissa. Jacks on vuodesta 1996 lähtien tehnyt 
yhteistyötä Åbo Akademin kanssa ja toiminut mm. vierailevana professorina geologian ja 
mineralogian oppiaineissa vuosina 2002–2006. Monipuolisen osaamisensa ansiosta hän on 
ollut tärkeä voimavara ympäristögeokemian tutkimuksen ja opetuksen alalla. Hän on myös 
ollut arvostettu opettaja Elinikäisen oppimisen keskuksessa (Centret för livslångt lärande, 
CLL). Gunnar Jacks promovoidaan filosofian kunniatohtoriksi kiitoksena Åbo Akademille 
antamastaan suuresta tieteellisestä panoksesta.

Filosofian maisteri Carola Teir-Lehtinen
Carola Teir-Lehtinen on hallitusammattilainen, joka toimi pitkään Fortum Oyj:ssä 
ympäristöjohtajana, viestintäjohtajana ja kestävän kehityksen johtajana sekä konsernin 
johtoryhmän jäsenenä. Teir-Lehtinen on hallituksen jäsenenä noin kymmenessä yhtiössä 
ja lisäksi hänellä on lukuisia muita luottamustehtäviä. Hän on merkittävä vaikuttaja sekä 
ammatillisissa että yhteiskunnallisissa yhteyksissä. 
Carola Teir-Lehtinen promovoidaan filosofian kunniatohtoriksi tunnustuksena 
menestyksekkäästä työstään teollisuuden ympäristökysymyksissä, panostuksestaan 
teknisen ja luonnontieteellisen koulutuksen edistämiseksi Suomessa sekä aktiivisesta ja 
sitoutuneesta toiminnastaan Åbo Akademin alumnina.


