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EN iNNOVATiV miLjÖ fÖR
HÖGKLAssiG fORsKNiNG
OcH DyNAmisK uTBiLDNiNG

hanken Svenska handelshögskolan är en ledande internationellt 
ackrediterad handelshögskola i finland. hanken grundades för mer 
än hundra år sedan och är därmed en av de äldsta handelshög-
skolorna i Norden. idag är hanken en handelshögskola med klart 
uttalade styrkeområden som är; finansiell ekonomi och ekonomisk 
statistik, företagsledning och organisation, immaterialrätt samt 
tjänste- och relationsmarknadsföring. 

hanken är en forskningsintensiv handelshögskola och all utbildning 
- grund-, forskar-, och fortbildning är forskningsbaserad. hanken är 
en internationellt inriktad handelshögskola, där internationalisering-
en och flerspråkigheten i ökande grad genomsyrar alla verksam-
hetsområden. hanken erbjuder akademiska examina på alla nivåer 
och fortbildning på två campus. för att bibehålla den praktiska 
relevansen i all verksamhet är våra kontakter till företagsvärlden i 
centrum för vår verksamhet.

kvalitet i forskningen nås via ett starkt engagemang i det internatio-
nella forskarsamfundet. inom utbildningen har högskolan en lång 
tradition av både intern och extern internationalisering, med ett om-
fattande nätverk av partneruniversitet för studentutbyte, en nationellt 
sett hög andel internationella examensstuderande och en tilltagande 
internationalisering av forskar- och lärarkåren.

högskolans medvetna val att i likhet med många internationellt 
ledande handelshögskolor fungera som en fristående handelshög-
skola innebär utmaningar, men ger samtidigt också flexibilitet att 
anpassa verksamheten snabbt till den tilltagande internationella 
konkurrensen inom forskning och utbildning och till de utmaningar 
som en växande samverkan med näringslivet ställer på högskolan.  i 
detta avseende är hanken unik i finland.

Sedan år 2000 är hanken en internationellt ackrediterad handels-
högskola (eQUiS). hankens MBa-program ackrediterades 2008 av 
internationella association of MBas (aMBa).  högskolan under-
tecknade år 2007 som den första handelshögskolan i finland de 
internationellt överenskomna prMe värderingarna och principerna 
för ansvarsfull ekonomutbildning (prMe, principles for responsible 
Management education, www.unprme.org).

HANKEN i KORTHET 2010
BAsfAKTA

grundat i helsingfors
Campus även i vasa sedan 1980
forskning och utbildning på svenska och engelska vid fem 
olika institutioner
eQUiS-ackrediterat sedan 2000
aMBa-ackrediterat MBa-program sedan 2008
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en ny universitetslag trädde i kraft i finland 2010. för Svenska 
handelshögskolan medförde denna förändring en förnyad 
styrmodell, en förstärkt ekonomisk bas och en större ekonomisk 
frihet i fråga om ägande av tillgångar. 

den nya styrmodellen innebar ingen större omvälvning på han-
ken. vi har sedan tidigare haft extern representation i styrelsen 
och många organ består eller liknar de gamla. Universitetskolle-
giet ersätter valkollegiet. kollegiets uppgift är att välja högsko-
lans styrelse och årligen ta ställning till styrelsens ansvarsfrihet. 
Styrelsen leds nu av en extern ordförande, ed Björn Wahlroos, 
och andelen externa medlemmar har ökat till 40 procent. rek-
torn är inte längre medlem av styrelsen. 

för mig som tillträdde som ny rektor den första augusti är en 
dylik governance-modell välbekant från uppdrag i näringslivet. 
Jag upplever en stark styrelse som ett mycket värdefullt stöd i 
verksamheten. Bland sina första åtgärder behandlade den nya 
styrelsen hankens strategi. Som hörnstenar ligger där visionen 
om en forskningsintensiv, självständig och internationell handels-
högskola i växelverkan med näringslivet.

hankens ekonomiska ställning förstärktes kraftigt år 2010. detta 
skedde genom att högskolan erhöll aktier av staten i helsingfors 
Universitetsfastigheter motsvarande värdet på de byggnader 
i vilka hanken har verksamhet (med bokföringsvärdet 6,8 mn 
euro). därtill fick hanken drygt 2,5 mn euro i kapitaliseringsme-
del av staten. den lyckade fundraisingkampanjen bidrog med 
det största tillskottet. vid utgången av 2010 hade hanken sam-
lat in drygt 12,7 mn euro. Staten matchar denna summa med 
knappt 31,8 mn euro enligt den unika möjligheten att alla kvalifi-
cerade donationer som kommit in fram till den 30.6.2011 match-
as med en koefficient på 2,5. kampanjen fortsätter givetvis. det 

är endast den årliga avkastningen på fundraisingmedlen som 
kan användas till tilläggssatsningar. hankens styrelse har tillsatt 
ett placeringsutskott med uppgift att sköta placeringarna.

kvalitetssatsningar under året inkluderade att hanken påbör-
jade processen för att erhålla den amerikanska aaCSB-ackredi-
teringen samt arbetet för att förnya eQUiS-ackrediteringen som 
högskolan haft sedan 2000. publiceringsstipendier inrättades 
som incitament för publicering i toppublikationer. Under året har 
också en process inletts för att se över forskarnas tjänstestruktur 
med tanke på ytterligare tenure track-tjänster i hankens tenure 
track-system, det första i finland då det infördes 2005.

Året har även utmärkts av ett aktivt och framgångsrikt arbete för 
att säkerställa ett tillräckligt antal internationella utbytesplatser 
inför nästa läsår. Utlandsvistelsen blev obligatorisk 2009 och 
kommer enligt planerna att bli aktuell för den första årskullen 
studenter som nått tredje året (året för utlandsvistelsen) nästa 
läsår.

efter universitetsfusionerna i finland är hanken nu landets enda 
självständiga handelshögskola. vi står i stor tacksamhetsskuld 
till alla våra donatorer och ser med förväntan på framtiden, 
då frukterna av de satsningar som möjliggörs av den förstärkta 
kapitalbasen kan skördas. 

eva lilJeBloM

REKTORs ÖVERsiKT
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SveNSka haNdelShögSkolaNS MiSSioN
haNkeN är en ledande, självständig handelshögskola i Nordeuro-
pa som höjer nivån på kunnandet såväl inom näringslivet som sam-
hället i stort
 » genom forsknings- och utbildningsinsatser som kännetecknas av högtstå-

ende akademisk kvalitet och ekonomisk relevans, 

 » genom ett programutbud som är internationellt konkurrenskraftigt och som 
utgör grunden för hankens lagstadgade ansvar för utbildning av svensk-
kunniga ekonomer

 »  genom nydanande forskningsbaserad ekonomutbildning som utvecklar 
analytiskt och kritiskt tänkande samt färdigheter i affärskunnande

 »  genom fortbildning och livslångt lärande med betydande inflytande på 
praxis i näringslivet.

i all sin verksamhet främjar haNkeN öppenhet, samhälleligt ansvar, 
integritet och hög kvalitet.

SveNSka haNdelShögSkolaNS viSioN
haNkeN är en erkänd forskningsintensiv handelshögskola med en 
distinkt profil inom forskning och utbildning. haNkeN är välkänd för 
sin internationella inriktning, för utvecklingen av ny kunskap, för sina 
alumners internationella konkurrenskraft samt för sin intensiva växel-
verkan med det globala akademiska samfundet och näringslivet.



HANKEN
-DEN ENDA sjÄLVsTÄNDiGA 
HANDELsHÖGsKOLAN i fiNLAND
År 2010 innebär en ny tid på Svenska handelshög-
skolan. Den 1 januari 2010 kvarstod Hanken som 
den enda självständiga handelshögskolan i Finland.  
Hela verksamheten och högskolans ekonomi ut-
går nu från den nya universitetslagen som trädde i 
kraft samma dag.  I augusti tillträdde professor Eva 
Liljeblom som ny rektor. Hon efterträdde Marianne 
Stenius, som innehaft posten i 16 år.  Professor Sören 
Kock fortsatte som prorektor. Under året fick Han-
ken två nya prorektorer i professorerna Eero Vaara 
och Karens Spens.  

den nya positionen i den finska högskolevärlden är även 
utgångsläget för den nya strategin ”hanken 2020” som i mars 
godkändes av styrelsen och befäster hankens strävan att vara 
en ledande handelshögskola i Nordeuropa med stark fokuse-
ring på internationalisering.  händelsemässigt betonades året 
2010 av en framgångsrik medelanskaffning.

Ny REKTOR OcH NyA PROREKTORER

professor eva liljeblom tillträdde som rektor vid Svenska 
handelshögskolan den 1 augusti 2010 för en femårsperiod.  
professor eva liljeblom forskar inom finansiell ekonomi och 
har därtill aktiv kontakt med näringslivet och samhället i stort 
genom medlemskap i ett flertal bolagsstyrelser, bland annat 
Stockmann abp, ömsesidiga försäkringsbolaget fennia samt 
kommunfinans abp. eva liljeblom är därtill styrelseordförande 

för placeringsdelegationen för Statens pensionsfond.
hankens styrelse utsåg den 10 januari 2010 professorerna 

eero vaara och Sören kock till prorektorer för mandatperio-
den 11 januari 2010 - 31 januari 2013. vaara, professor i 
företagsledning och organisation, ansvarar som prorektor för 
högskolans forskning.  kock, professor i entreprenörskap och 
företagsledning, ansvarar för vasa-campus och fortbildning.

karen Spens, professor i logistik och företagsgeografi, till-
trädde som ny prorektor den första augusti. Som prorektor har 
Spens främst ansvar för grundutbildningen. hennes mandatpe-
riod sträcker sig från den 1 augusti 2010 - 31 januari 2013.

NyA uTNÄmNiNGAR

i februari utnämndes annika vatanen till direktör för Svenska 
handelshögskolans MBa-program. vatanen kommer till hanken 
MBa från institutionen för företagsledning och organisation vid 
hanken. förutom att ägna sig åt forskning har vatanen arbetat 
inom näringslivet med uppgifter relaterade till utveckling av 
ledarskap och team samt självledarskap. vatanen har arbetat 
och bedrivit forskning i kina, australien, hong kong och Brys-
sel.

i mars utnämndes Saku Mantere, 35, till professor i före-
tagsledning och organisation. Mantere har sedan år 2006 
varit tjänsteförrättande professor i samma ämne. i sin forskning 
intresserar sig Saku Mantere för strategi och hur strategier 
förverkligas i organisationer. Mantere har som forskare vunnit 
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humanitär logistik.
hanken bär sitt ansvar som alma mater för framtidens 

företagsledare och lägger därför stor vikt vid att ingjuta en 
medvetenhet om hållbar utveckling och företagsansvar hos sina 
studerande. Under 2010 fortsatte hanken implementeringen 
av fN-principerna för ansvarsfull ekonomutbildning (prMe), 
som högskolan skrivit under 2008 och gav ut sin andra prMe-
rapport som en av de första högskolorna i världen. 

hösten 2009 ingick Svenska handelshögskolan ett avtal med 
WWf enligt hankens miljöplan och inledde processen för att 
bli ett green office. hanken beviljades rätt att använda green 
office-stämpeln i oktober 2010. hankens mål är bl.a. att minska 
pappersförbrukningen med 10 procent och minska elförbruk-
ningen med minst 5 procent inom 2011.

ALumNERNA – ETT KONTAKTNÄTVERK VÄRT GuLD

hanken håller aktivt kontakt till sina 12 000 alumner i över 60 
länder . glädjande många alumner har engagerat sig i fund-
raisingkampanjen haNkeN 100.   höjdpunkterna i alumnverk-
samheten år 2010 var den internationella alumnträffen i Bryssel 
i maj och hankendagen i vasa i oktober.  

internationell erkänsla ovanligt tidigt i sin karriär. han har pu-
blicerat artiklar i de ledande internationella journalerna inom 
företagsledning och är även författare och medförfattare till 
flera monografier och bokkapitel.  Mantere har förtroendeupp-
drag inom ett flertal internationella akademiska sammanslut-
ningar och är medlem i aalto-universitetets styrelse.

i december utnämndes pontus troberg, 57, till professor i 
redovisning.  troberg är expert i internationell redovisning. 
troberg tillför hankens professorskår utöver akademisk sakkun-
skap även bred internationell erfarenhet samt goda närings-
livskontakter och har varit en uppskattad lärare på hankens 
analytikerprogram. 

HANKEN fORTsÄTTER sATsA PÅ miLjÖN

principerna för ansvarsfull ekonomutbildning kommer till uttryck 
i högskolans undervisning och forskning. vid högskolan er-
bjuds den engelskspråkiga studiehelheten företagsansvar och 
inom ämnet företagsledning och organisation har högskolan 
många framstående genusforskare. vid högskolan verkar 
hUMlog-institutet som hanken grundat i samarbete med för-
svarshögskolan. institutet bedriver forskning och undervisning i 

hankenambassadör Carl haglund talar till alumner i Bryssel
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hanken arrangerade en alumnträff för första gången i 
Bryssel den 14 maj 2010. på programmet stod en rundtur i 
europaparlamentet med europaparlamentariker Calle haglund 
som värd, ett halvdagsseminarium med intressanta talare och en 
festlig middag på kvällen. träffen samlade hankenalumner från 
Belgien, Nederländerna, tyskland, frankrike, Norge och fin-
land . i vasa arrangerades hankendagen i oktober i samband 
med enhetens 30-årsjubileum. Under året arrangerades också 
två andra alumnseminarier på vasa campuset. därtill blev alum-
nerna inbjudna till ett tiotal andra seminarier som ordnades på 
hanken under året, bl.a. ett focus forum om eMU:s framtid.  

 antalet nya medlemmar i alumnnätverket (hankenalumni.fi) 
ökade med 233 medlemmar och totala antalet medlemmar vid 
årets slut var uppe i 2966.  alumntidsskriften hanken utkom fyra 
gånger och når ut till 8 700 alumner. 

KVALiTETssÄKRiNG – ETT fORTGÅENDE ARBETE

rektor utsåg i september 2010 ett kvalitetsråd med uppgift att 
utarbeta ett åtgärdsprogram för högskolans kvalitetsarbete, 
koordinera nationella och internationella ackrediteringssats-
ningar och evalueringar samt att utarbeta ett förslag till riktlinjer 
gällande högskolans medverkan i internationella rankingar. 
rektor emerita Marianne Stenius, dean of international affairs, 
fungerar som ordförande för kvalitetsrådet. 

Under 2010 inledde hanken en process för att få den 
nordamerikanska aaCSB (the association to advance Col-
legiate Schools of Business) ackrediteringen i syfte att uppnå en 
s.k. triple crown. Med en triple crown avses att vara samtidigt 
ackrediterad av de tre mest ansedda kvalitetssystemen; aaCSB, 
eQUiS och aMBa. endast ungefär en procent av alla handels-
högskolor i världen har hittills uppnått denna status.  hösten 
2009 godkände aaCSB hankens eligibility application. 

hanken har sedan 2000 varit ackrediterat av eQUiS och 
sedan 2008 har hanken MBa varit ackrediterat av aMBa.  
Under året utvecklade högskolan vidare sin verksamhet enligt 
de målsättningar dessa ackrediteringar ställer.

HANKEN uTVEcKLAR OcH ÖKAR KONTAKTERNA TiLL 
NÄRiNGsLiVET

den lyckade fundraisingkampanjen haNkeN 100 har utgjort 
en stor satsning för hanken och är en utmärkt grund för ökade 
kontakter med näringslivet. kampanjen som nådde sitt monetära 
mål på 10 miljoner euro redan i september 2010 hade vid årets 
slut engagerat 650 donatorer och samlat in 12,9 miljoner euro. 

en naturlig utveckling av samarbetet med näringslivet har 
varit att bygga upp ett partnerprogram mellan företag och 
hanken.  Under 2010 planerades och fastslogs strukturen för 
hankens partnerprogram som lanserades i början av 2011. ett 
partnerföretag erbjuds möjlighet till kompetensutveckling för sin 
personal, studentkontakter och rekryteringstjänster samt synlig-
het inom hankens nätverk.   partnerföretaget erbjuds produkter 
och tjänster på två olika nivåer, hanken premium partner eller 
hanken partner, beroende på de behov företaget har. 

därtill erbjuds hankens studenter kontakt med näringslivet 
genom hankens karriärservice ekonomforum.  ekonomforum 
utgör en naturlig länk mellan studenter och näringslivet och 
hjälper studenter i deras karriärplanering och jobbsökning.  
ekonomforum administrerar bl.a. ett eget internationellt praktik-
program som erbjuder studenter praktikplatser utanför finlands 
gränser och ett praktikprogram för hankens internationella 
studenter.

professor pontus trobergprofessor Saku MantereMBa direktör annika 
vatanen
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fuNDRAisiNGKAmPANjEN 
HANKEN 100

kens alumner den största enskilda donatorgruppen; närmare 
90 procent av årets donationer kom från alumnkåren.   

sTATENs uNiKA mATcHNiNG GyNNAR GRuNDfONDEN

av de medel som samlats in till grundfonden per 31.12.2010 
hade 12,7 miljoner euro erlagts till konto vid årets slut, och 
kunde därmed ställas upp för statens matchning. de återstå-
ende 200 000 euro samt donationer inkomna 2011 kvalificerar 
för statens andra matchningsomgång. Statens kapitalisering 
av universitetens donationer förlängdes hösten 2010 med sex 

Den sista december 2010 avslutade Hankens fund-
raisingkampanj HANKEN 100 sitt andra kampanj-
år med totalt närmare 12,9 miljoner i donationer. 
Redan i september uppnådde och överskred kampan-
jen sitt ursprungliga finansiella mål på 10 miljoner 
euro med närmare 30 procent.  12,7 miljoner av 
dessa medel kvalificerade för finska statens första 
matchningsrunda, vilket totalt skapade närmare 
45 miljoner euro för högskolan. Under 2010 deltog 
560 donatorer i kampanjen, vilket lyfte det totala 
antalet kampanjdonatorer till 650. Hankens alumner 
fortsatte 2010 vara den största gruppen donatorer 
– närmare 90 procent av årets donationer kom från 
Hankenalumner.  

fRAmGÅNGsRiK iNsAmLiNG uNDER 2010

Under 2010 mottog hankens grundfond donationer för när-
mare 8,6 miljoner euro, vilket i slutet av december innebar totalt 
närmare 12,9 miljoner euro i donationer till grundfonden sedan 
starten i mars 2009. i början av september mottog grundfon-
den kampanjens hittills största donation, 2,5 miljoner euro från 
familjen erling-perssons Stiftelse i Sverige. tack vare denna 
donation nådde och överskred fundraisingkampanjen haNkeN 
100 sitt mål nästan 1,5 år före sin tidtabell. 

sTARKT ENGAGEmANG BLAND ALumNER

Under 2010 nådde även alumnernas egen fundraisingutma-
ning, hanken alumni Challenge, sitt tak på 500 000 euro. 
i utmaningen, som lanserade i oktober 2009, matchade en 
anonym donator, en alumn, övriga alumners donationer euro 
för euro, vilket med statens matchning innebar att varje donerad 
euro blev totalt sju euro för hanken. Under 2010 utgjorde han-

 » fundraisingkampanjen haNkeN 100 lanserades den 26 mars 
2009, i samband med hankens hundraårsjubileum. 

 » den treåriga kampanjen har strävat efter att samla in 10 
miljoner euro. icke-öronmärkta, till hankens grundfond före 30 
juni 2011 inkomna donationer kvalificerar för statens kapitalise-
ring av finska universitet, där varje insamlad euro ger 2,5 euro 
statligt kapital. 

 » avkastningen från de insamlade och matchade medlen skall 
användas för att ytterligare stärka hankens position som 
internationell handelshögskola, med strategiskt fokus på 
bland annat internationell rekrytering av forskare och lärare, 
studerandestipendier till världens ledande handelshögskolor 
och universitet och internationellt konkurrenskraftig forskning, 
inklusive forskning i samarbete med näringslivet, t.ex. med 
fokus på ryssland och familjeföretagande. 

 »  haNkeN 100 stärker på ett avgörande sätt hankens ekonomi 
och ger högskolan möjlighet att i egenskap av självständig 
handelshögskola fortsättningsvis erbjuda internationellt konkur-
renskraftig ekonomutbildning på svenska och engelska.  
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månader, vilket har gett fundraisingkampanjen haNkeN 100 
ytterligare insamlingstid till och med 30.6.2011. 

Under 2010 mottog även hankens Utvecklingsfond dona-
tioner för totalt 6000 euro, från två donatorer. donationer till 
Utvecklingsfonden kvalificerar inte för statens matchning. 

fOKus PÅ sTÄRKT iNTERNATiONELL PROfiL

Samtliga donationer övergick under 2010 till hankens 
grundkapital, vars avkastning från och med 2011 disponeras 
av högskolans styrelse. avkastningen används i enlighet med 
hankens strategi, för att ytterligare stärka hankens position 
som internationell handelshögskola. i oktober 2010 utnämndes 
hankens styrelsemedlem, vd Jannica fagerholm (Signe och 
ane gyllenbergs stiftelse) till ordförande för det placeringsut-
skott som under styrelsens uppsyn ansvarar för förvaltningen av 
de insamlade medlen. 

kaMpaNJkoMMittéN

kampanjarbetet leddes under 2010 av rektor Marianne 
Stenius och fr.o.m. augusti av rektor eva liljeblom i nära 
samarbete med fundraisingkampanjens kampanjkommitté 
och interna styrgrupp.

KAmPANjKOmmiTTémEDLEmmAR

ordförande Björn Wahlroos, styrelseordförande Sampo abp
Magnus Bargum, vd algol ab
kaj-gustaf Bergh, vd konstsamfundet
Berndt Brunow, styrelseordförande fazer ab
ilkka Brotherus, vd Sinituote ab
alexander ehrnrooth, vd virala ab
Björn hartman, vd hartman ab
erik hartwall, styrelsemedlem hartwall Capital ab
Satu huber, vd eläke-tapiola abp
ole Johansson, vd Wärtsilä abp
eva liljeblom, rektor Svenska handelshögskolan
Mikael lilius, styrelseordförande huhtamäki abp
Sixten Nyman, vd kpMg finland ab
Catharina Stackelberg, vd Marketing Clinic ab
henry Wiklund, kammarråd

sTyRGRuPPsmEDLEmmAR 

ingmar Björkman, professor företagsledning och organisation
Christina dalhblom, vd hanken & SSe
Christian grönroos, professor Marknadsföring
Johan knif, professor finansiell ekonomi
Camilla Sågbom, direktör externa relationer

kampanjkommittéordförande 
Björn Wahlroos

90 procent av donatorerna var alumner
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hanken erbjuder ett brett urval ledarskapsprogram som varierar 
allt från det tvååriga MBa programmet till öppna och skräddar-
sydda kurser för näringslivet. intresset för personlig ledarskaps-
utbildning i form av MBa och den internationella finansanalyti-
kerexamen (Cefa/Ciia) var stort under 2010. det var också en 
stor efterfrågan på öppna och skräddarsydda kurser för företag 
som erbjuds via hanken & SSe executive education samt fort-
bildningsenheten i vasa.  

NyA fÖRETAGET HANKEN & ssE EDucATiON VÄXTE 
KRAfTiGT

hanken & SSe executive education, som bottnar i år 2005 
inledda strategiska alliansen med handelshögskolan i Stock-
holm, grundades i januari 2010. det nya företaget hanken & 
SSe executive education är en del av det internationella ifl 
executive education - nätverket med enheter i Stockholm, oslo, 
riga, Moskva och St.petersburg.  År 2010 var för hanken & SSe 

executive education ett år av kraftig tillväxt. konsortieprogram-
men Controller performance program och growth accelerator 
program var fullsatta. leadership 2020-projektet gjorde en djup-
dykning i framtidens ledarskap och ledde till både intressant 
forskningsdata och nya ledarskapsprogram.

Ny ENHETLiGARE fORTBiLDNiNGsPALETT

i november 2010 omorganiserades den övriga ledarskapsutbild-
ningen och fortbildningen inom hanken  till hanken fortbild-
ning. 

intresset för ledarskapsutbildning ökade stadigt år 2010. 
det aMBa ackrediterade MBa programmet har ökat stadigt 
och programmet MBa13 var fullsatt med 30 deltagare från sju 
länder . finansanalytikerexamen Cefa/Ciia, som i finland 
endast erbjuds av hanken, var också mycket populär med 22 
deltagare. 

för hanken fortbildning vasa var 2010 ett år av tillväxt. 
Under år 2010 ordnades 120 procent mer utbildningsdagar för 
näringslivets behov än året innan. i utbudet ingår skräddarsyd-
da företagsutbildningar samt offentligt finansierade projekt och 
utvecklingsprogram. Samarbetet med österbottens ely-central 
resulterade i två nya program för sme-företag (små och medel-
stora företag) inom marknadsföring och ekonomihantering. 

Sammanlagt tog 2111 personer del i hankens fortbildning. 
Under året arrangerades det totalt 52 korta och 19 långa 
(fler än fem dagar) fortbildningsprogram. fortbildningen på 
hanken omsatte totalt 3,317 miljoner euro varav hanken & SSe 
executive education stod för 64 procent. resultatet indikerar att 
hanken har lyckats väl med sin fortbildning under den globala 
ekonomiska recessionen. 

ALLT fLER uTVEcKLAR siN 
KOmPETENs GENOm HANKENs 
fORTBiLDNiNG 

fORTBiLDNiNG

 » hanken MBa

 » hanken & SSe executive 
education

 » hanken fortbildning vasa

 » Cefa/Ciia Certified effaS 
financial analyst

NÄRiNGsLiVsKONTAKTER



NÄRiNGsLiVsDAG i VAsA 

kreativitet, diversifierat tänkande och ansvarstagande är egenska-
per som morgondagens ekonomer behöver. Bland annat det ansåg 
de fyra industriledare som besökte hankens vasacampus i novem-
ber. de berättade för studenterna om industrins situation i regionen 
och i finland idag och i framtiden. de fyra talarna var Wärtsiläs 
koncernchef ole Johansson, Mapromecs vd och kust-österbottens 
företagares ordförande Caj-erik karp, Nokian panimos ägare 
henrik andersin samt Snellmans marknadsföringsdirektör peter 
fagerholm. omkring 120 studenter deltog i evenemanget.

iDROTT OcH LEDARsKAP HÖR iHOP

ett seminarium om idrott och ekonomi på hanken i vasa i början på 
december visade också att idrotten är viktig för både finlandsbilden 
och landets ekonomi som helhet. hankenambassadör roger ta-
lermo, ordförande för finlands olympiska kommitté och seminariets 
ena huvudtalare, betonade att idrott inte i sig är business, men att 
det alltid finns en business- och ledarskapsdel inbyggd i idrotten.

VETENsKAP OcH sAmHÄLLE mÖTs 

uNDER VAsA-cAmPus 30-ÅRs juBiLEum

hankenambassadör roger talermo

Näringslivsdag i vasa



Hanken erbjuder en nära men internationell studie-
omgivning där akademisk spetskunskap, innovativa 
undervisningsmetoder och företagskontakter möts. 
Undervisningen bygger på forskning men har sam-
tidigt en stark anknytning till näringslivet, bland 
annat genom praktiskt inriktade projektarbeten och 
gästföreläsningar.

fORTsATT ÖKAT iNTREssE fÖR EKONOmuTBiLDNiNGEN

intresset för att studera vid Svenska handelshögskolan ökade 
igen under 2010. till den svenskspråkiga femåriga ekonomut-
bildningen, där man antas till studier för både kandidat- och 
magisterexamen, sökte i vår 892 personer.  antalet sökande 
ökade både till helsingfors och till vasa, särskilt markant var 
ökningen till hankens campus i vasa. de sökande tävlar om 
160 studieplatser i helsingfors och 60 studieplatser i vasa.

sATsNiNG i VÄGLEDNiNG AV sTuDENTER 

Utexamineringen av magistrar normaliserades 2010 efter de 
exceptionella åren 2008 och 2009, men frågor om studerandes 
genomströmning och studieframgång fortsatte att stå i fokus. 

vägledningen i brytningsskedet mellan kandidat- och magis-
terexamen var ett särskilt satsningsområde under 2010, genom 
personlig studievägledning i samband med ansökan om kandi-
datbetyg och genomgång av studieplanen för magisterexamen 
samt genom att ordna huvudämnesvisa studieplaneringstillfällen 
före läsårsstarten.

ANTALET PARTNERuNiVERsiTET fÖR uTByTE VÄXTE KRAf-
TiGT mED fOKus PÅ AsiEN

alla nya studenter på hankens integrerade kandidat- och ma-
gisterprogram har en period utomlands inbyggd i sin examen.  
för att erbjuda ett så brett och högklassigt urval som möjligt för 
sina studenter har högskolan aktivt utvidgat sitt nätverk av part-
neruniversitet runtom i världen.  vid slutet av 2010 hade hanken 
95 samarbetsuniversitet i 36 länder.  Under 2010 stod asien 
speciellt i fokus, med nya avtal i kina, hongkong, Sydkorea och 
taiwan.  vissa avtal inkluderar forskarbesök, docenturer eller 
kontinuerliga professorsbesök. Som resultat av det utvidgade 
nätverket har även antalet utbytesstudenter på hankens campu-
sar i både vasa och helsingfors växt och berikat studiemiljön.

sju ENGELsKsPRÅKiGA mAGisTERPROGRAm

hanken erbjöd sju tvååriga magisterprogram på engelska. två 
av programmen erbjöds på hankens campus i vasa och fem i 
helsingfors.  programmen lockade studenter från hela världen. 
Som exempel kan nämnas programmet international Manage-
ment där de nya studenterna representerade 8 nationaliteter.  
46 procent av alla studenterna på dessa program har en 
internationell bakgrund. 

hankens utbud av magisterprogram på engelska genomgick 
några förändringar 2010. på helsingforscampus erbjöds ett nytt 
engelskspråkigt magisterprogram i nationalekonomi.  program-

EN ATTRAKTiV iNTERNATiONELL 
EKONOmiuTBiLDNiNG

KANDiDAT-, mAGisTER- OcH DOKTORsEXAmiNA i

eNtrepreNörSkap oCh företagSledNiNg

fiNANsiELL EKONOmi

fÖRETAGsLEDNiNG OcH ORGANisATiON

HANDELsRÄTT

iNfORmATiONsBEHANDLiNG

LOGisTiK OcH fÖRETAGsGEOGRAfi

mARKNADsfÖRiNG

NATiONALEKONOmi

REDOVisNiNG

sTATisTiK
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met genomförs tillsammans med partneruniversitet inom heCer 
(helsinki Center of economic research). till heCer hör förutom 
hankens institution för nationalekonomi även nationalekonomiska 
institutionerna vid helsingfors universitet och aalto-universitetets 
handelshögskola.  Samarbetet möjliggör ett brett urval av högklas-
sig undervisning för studenterna.  

på vasacampuset bytte programmet Computational finance 
namn till det mera innehållsbeskrivande och heltäckande namnet 
Quantitative finance. 

GODA ERfARENHETER AV cENTRALisERAT ANsÖKNiNGs-
sysTEm

hanken använde för första gången University admissions finlands 
(Uaf) ansökningssystem och förbehandlingsservice. Uaf är ett 
konsortium, etablerat av nio finländska universitet, som upprätthåller 
det elektroniska ansökningssystemet för engelskspråkiga magister-
program och fungerar som ett servicecenter där ansökningarna 
förbehandlas. erfarenheterna av samarbetet inom Uaf är goda.

REGiON
HÖGsKOLOR

OcH uNiVERsiTET
ANTAL

LÄNDER

NORDEN 14 4

EuROPA iNKL. RyssLAND 54 18

NORD- OcH syDAmERiKA 8 4

AsiEN 16 7

AusTRALiEN 2 1

AfRiKA 1 1

TOTALT 95 35

hanken har utbytesavtal med universitet och högskolor i de på kartan med 
mörkare färg utmärkta länderna.
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fORsKNiNGEN HAR ALLT 
sTÖRRE iNTERNATiONELL 
GENOmsLAGsKRAfT

hanken fick forskningsmedel från eU då adi Weidenfeld  i 
oktober påbörjade ett tvåårigt forskningsprojekt som Marie 
Curie intra european postdoctoral fellowship-stipendiat på 
vasacampus.

för att ytterligare främja den internationella publikations-
verksamheten har hanken infört ett premieringssystem som 
tillämpades för första gången under 2010. premieringen 
omfattar forskardoktorer, universitetslektorer, professorer och 

hanken är en forskningsintensiv handelshögskola och all 
utbildning – grund, forskar-, och fortbildning, strävar mot att 
vara forskningsbaserad.  högskolan har fyra klara akademiska 
styrkeområden; finansiell ekonomi och ekonomisk statistik, före-
tagsledning och organisation, immaterialrätt samt tjänste- och 
relationsmarknadsföring. 

högskolans professorer och ett stort antal lärare som 
bedriver forskning garanterar att de senaste forskningsrönen 
kontinuerligt integreras i undervisningen. forskningen sker 
vanligtvis i större internationella forskargrupper i samarbete 
med näringslivet. högskolan strävar att skapa ny kunskap för en 
global publik.

ALLT fLER PuBLiKATiONER OcH sTÖRRE fORsKARmOBi-
LiTET

Under 2010 fick den akademiska forskningen vid hanken ökad 
synlighet och internationell genomslagskraft. antalet vetenskap-
liga publikationer växte för tredje året i rad till 258 publikatio-
ner totalt, varav 86 publicerades i internationella refererade 
publikationer.  att antalet artiklar i internationella refererade 
publikationer växte med en fjärdedel från fjolåret samtidigt som 
forskarmobiliteten på hanken fördubblades. detta visar att hög-
skolans forskning  i allt större grad bär en internationell stämpel.  
forskarmobiliteten på hanken har redan sedan tidigare varit 
hög bland högskolorna i finland. anmärkningsvärt är att även 
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doktorander, som är anställda på hanken eller mottar arbets-
stipendium från hanken, Stiftelsen Svenska handelshögskolan 
(eller vissa andra stiftelser) när beslutet om publicering fattas.  
totalt premierades 21 artikelskribenter under året. 

av de premierade artiklarna var den mest inflytelserika 
professor Saku Manteres artikel “two Strategies for inductive 
reasoning in organizational research” i the academy of 
Management review. Mantere skrev artikeln tillsammans med 
professor Mikko ketokivi från ie Business School, Madrid, 
Spanien.

fRAmTiDsPROGRAm i mARKNADsfÖRiNG OcH fÖR 
DEN TiLLVERKANDE iNDusTRiN

CerS (Centre for relationship Marketing) vid hanken ordnade 
årets största seminarium på hanken i helsingfors.  Seminariet 
gick under namnet ”escape into the future” och presenterade 
framtidens marknadsföring.  huvudtalare var Micael dahlén, 
professor i marknadskommunikation och konsumentbeteende 
vid handelshögskolan i Stockholm, som väckt stor uppmärk-
samhet med sina böcker och artiklar om varumärken, reklam 
och kreativitet. Under dagen uppträdde även bl.a. director of 
insights Creation vid Nokia oskar korkman, och professorer 
Christian grönroos och tore Strandvik från hanken. Semina-
riet avslutade det av tekes finansierade projektet eSCape om 
framtidens marknadsföring. projektet, som genomfördes vid 
hanken, utvecklade ett nytt synsätt för marknadsföring där 
kunden verkligen är huvudpersonen. 

det största enskilda forskningsprojektet som inleddes 
2010 på hanken var det femåriga (2010-2015) nationella 
framtidsprogrammet futiS (future industrial Services). futiS är 
globalt sett ett av de största enskilda forsknings- och utveck-
lingsprogrammen för att tillämpa servicelogik inom industri. 
programmets ambitiösa mål är att hjälpa metall och verkstads-
industrin att ändra fokus från varu- och produktionscentrerad 
verksamhetsmodell mot en tjänstcentrerad verksamhetsmodell. 
programmet, som omfattar forskningsmedel för 39,3 miljoner, 
administreras på hanken och är ett samarbete mellan flera 
finska universitet, forskningsinstitutioner, tekeS och företag 
under det strategiska centret fiMeCC ab (finnish Metals and 
engineering Competence Cluster). 

HANKENs fORsKNiNG uPPsKATTAs ÄVEN AV NÄ-
RiNGsLiVET

enligt hankens strategi är vi en forskningsintensiv handelshög-

skola i nära samarbete med näringslivet. Många forskningspro-
jekt finansieras externt och bedrivs i forskningsnätverk där även 
företag deltar, utan att dock försumma den grundforskning 
som bedrivs vid hanken. den snabba tillväxten av näringslivs-
relaterad forskning under de senaste åren visar att hankens 
kunnande är eftertraktat inom näringslivet.

Under 2010 var 12 stora forskningsprojekt finansierade av 
företagsvärlden och icke-statliga organisationer. totalt var 54 
olika företag och 5 icke-statliga organisationer involverade 
i projekten.  en del av företagen var delaktiga i fler än ett 
projekt. 

Utfallet av den ökade externa forskningsfinansieringen kom-
mer att synas som ökad publikationsverksamhet inom några år. 

HANKENs fyRA sTyRKEOmRÅDEN 

fiNaNSiell oCh ekoNoMiSk StatiStik

företagSledNiNg oCh orgaNiSatioN

iMMaterialrÄtt

tJÄNSte- oCh relatioNSMarkNadSföriNg 
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Sammalagt premierade rektor 25 artiklar av 21 skri-
benter på Hanken för sina internationellt erkända 
artiklar.  För att upprätthålla premieringen måste 
publikationen ha en impaktfaktor på minst 1,0 enligt 
Journal Citation Report i Institute of Science Infor-
mation WEB of Science.  Nedan de artiklar som hade 
impaktfaktor 5 eller högre: 

uRVAL AV PREmiERADE 
ARTiKLAR

dUraNd, r. and vaara, e., 2009. Causation, counterfactuals, 
and competitive advantage. Strategic Management Journal, 
30(12), pp. 1245. 

fey, C.f., MorgUliS-yakUShev, S., park, h.J. and BJork-
MaN, i., 2008. opening the black box of the relationship 
between hrM practices and firm performance: a comparison 
of MNe subsidiaries in the USa, finland, and russia. Journal of 
International Business Studies, 40(4), pp. 690-712. 

ketokivi, M. and MaNtere, S., 2010. two Strategies for 
inductive reasoning in organizational research. academy of 
Management. The Academy of Management Review, 35(2), pp. 
315-333. 

vaara, e. and MoNiN, p., 2010. a recursive perspective on 
discursive legitimation and organizational action in Mergers 
and acquisitions. Organization Science, 21(1), pp. 3-22,307-
308. 

vaara, e., SorSa, v. and pÄlli, p., 2010. on the force poten-
tial of strategy texts: a critical discourse analysis of a strategic 
plan and its power effects in a city organization. Organization, 
17(6), pp. 685. 

premieringssystemet är viktigt och bra i många avseenden för 
hanken. det är en symbolisk sporre för den livsviktiga forsk-
ningen.  Systemet hjälper oss att fokusera på vårt kunnande och 
lyfta fram en stark profil. all relevant forskning idag är global 
till naturen, och detta är ett sätt att beakta det. Såklart känner 
vi ansvar för våra finländska tidsskrifter, men även där vill vi 
erbjuda innehållet i en internationell kontext. 

premieringen är ett utmärkt sätt att lyfta fram unga forskare 
och hjälper dem i karriären. det handlar om att utveckla vår 
kultur och bygga vårt självförtroende på hanken, dvs. att vi vill 
aktivt ta emot utmaningen att publicera i de ledande tidsskrif-
terna.  det gör vi i allt större utsträckning. 

Jag anser själv att det är bra som vice-rektor med ansvar för 
forskning att visa exempel, men det finns också andra som visar 
exempel på hanken. att jag under 2010 haft 6 premierade 
artiklar är nog ovanligt mycket . det är viktigt att komma ihåg 
att publikationsprocessen är mångårig verksamhet som går 
i vågor.  dessutom måste man ha flera processer i gång på 
samma gång. 

– för mig har det varit en vinnande modell att jobba tillsam-
mans med flera författare. det känns naturligt och meningsfullt 
att jobba långsiktigt kring större projekt och i grupper. Man 
kompletterar ofta varandra, greppet blir tvärvetenskapligt och 
unga och mera meriterade forskare kan lära sig av varandra.  
att man får en klarare strukturerad tidtabell och ökad kvalitets-
kontroll hör också till fördelarna.

PREmiERADE VETENsKAPLiGA ARTiKLAR 
GyNNAR HÖGsKOLANs iNTERNATiONELLA 
PROfiL OcH LyfTER fRAm uNGA TALANGER -  
VicE-REKTOR EERO VAARA KOmmENTERAR

professor eero vaara
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ovaN l iStaS de proJekt varS BUdget UppgÅr t i l l MiNSt 300 000 eUro pÅ 
haNkeN oCh SoM Startat. l iStNiNgeN UtgÅr frÅN haNkeNS totala aNdel av 
fiNaNSieriNg i et t proJekt ( iNte av et t proJektS totala BUdget ) . 

sTÖRRE fORsKNiNGsPROjEKT ViD HANKEN 2010
PROjEKTETs NAmN ANsVARiG LEDARE HuVuDsAKLiG fiNANsiÄR iNsTiTuTiON

the role of boards and 
management teams MartiN liNdell tekeS företagSledNiNg oCh 

orgaNiSatioN

eSCape tore StraNdvik tekeS MarkNadSföriNg

the global leadership 
Challenge iNgMar BJörkMaN tekeS företagSledNiNg oCh 

orgaNiSatioN

CinSin CathariNa voN koSkUll tekeS MarkNadSföriNg

Stratmark iii tore StraNdvik tekeS MarkNadSföriNg

Big ii kirSti liNdBerg-repo tekeS MarkNadSföriNg

hrM in multinational 
companies iNgMar BJörkMaN fiNlaNdS akadeMi företagSledNiNg oCh 

orgaNiSatioN

relief supply chain 
management kareN SpeNS fiNlaNdS akadeMi företagSgeografi oCh 

logiStik

how are companies 
surviving a financial crisis eva lilJeBloM fiNlaNdS akadeMi fiNaNSiell ekoNoMi

NaSta liiSa hUSU UNderviSNiNgSMiNiSteriet företagSledNiNg oCh 
orgaNiSatioN

future of retail Banking ChriStiaN gröNrooS göraN Collert StiftelSe MarkNadSföriNg
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ANTALET sÖKANDE OcH ANTAGNA TiLL GRuNDuTBiLDNiNGEN 
sAmT ANTALET sOm mOTTAGiT sTuDiEPLATs

ANTAL iNsKRiVNA sTuDERANDE 20.9.2010 

sÖKANDE 2008 2009 2010
integrerade kandidat- och magisterutbildningen på svenska 766 844 870

kompletterande antagning till magisternivån inom den integrerade utbildningen 82 132 123

Magisterprogram på svenska 11 18 21

Magisterprogram på engelska* 406 753 417

TOTALT 1 265 1 747 1 431

ANTAGNA 2008 2009 2010
integrerade kandidat- och magisterutbildningen på svenska 285 272 272

kompletterande antagning till magisternivån inom den integrerade utbildningen 18 50 40

Magisterprogram på svenska 10 18 16

Magisterprogram på engelska* 81 154 95

TOTALT 394 494 423

mOTTAGiT 2008 2009 2010
integrerade kandidat- och magisterutbildningen på svenska 260 242 245

kompletterande antagning till magisternivån inom den integrerade utbildningen 18 37 32

Magisterprogram på svenska 9 17 16

Magisterprogram på engelska* 62 113 56

TOTALT 349 409 349

iNsKRiVNA HELsiNGfORs VAsA TOTALT
integrerade kandidat- och magisterutbildningen på svenska 1 403 381 1 784

engelska magisterprogram 265 21 286

Svenska magisterprogram 54 54 108

Studerande för grundexamen sammanlagt 1722 456 2 178

forskarstuderande 131 27 158

iNsKRiVNA fÖR EXAmEN TOTALT 1 853 483 2 336

*förkunskapskrav gällande gMat varierat mellan åren 
2008-2010. därav är talen inte direkt jänmförbara.20
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EKONOmiE mAGisTEREXAmEN HELsiNGfORs VAsA TOTALT
det integrerade programmet 109 32 141

Magisterprogram på svenska - 7 7

Magisterprogram på engelska 48 7 55

TOTALT 157 46 203

EKONOmiE KANDiDATEXAmEN HELsiNGfORs VAsA TOTALT 
kandidatexamen 153 35 188

TOTALT 153 35 188

AVLAGDA EXAmiNA 2010
EKONOmiE DOKTORsEXAmEN HELsiNGfORs VAsA TOTALT
finansiell ekonomi - 1 1

företagsledning och organisation 3 - 3

informationsbehandling 1 - 1

logistik och företagsgeografi 1 - 1

Marknadsföring 1 1 2

Nationalekonomi 2 - 2

redovisning - 1 1

Statistik 1 - 1

TOTALT 19 3 22
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HANKENs
ORGANisATiONsKARTA
fRÅN OcH mED 1 jANuARi 2010
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HANKENs PERsONAL
PERsONAL

professorer

forskare (och docenter)

lektorer, överassistenter

doktorander, assistenter

timlärare

summA uNDERVisANDE OcH fORsKANDE PERsONAL

Bibliotekspersonal

adb-personal

övrig administrativ och service personal

Biträdande personal inom forskning och undervisning

summA sTÖDPERsONAL

PERsONAL TOTALT

2010

28

39

31

19

8

126

12

12

65

6

96

222

fUll-tiMe eQUivaleNt (fte)
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REsuLTATRÄKNiNG (EuR)

EGENTLiG VERKsAmHET

iNTÄKTER

Understöd 1 208 791,73

intäkter från affärsliknande verksamhet 1 409 920,87

övriga intäkter 2 745 959,88

iNTÄKTER TOTALT 5 364 672,48

KOsTNADER

personalkostnader - 13 108 311,25

av- och nedskrivningar - 155 657,59

övriga kostnader - 6 824 086,51

KOsTNADER TOTALT - 20 088 055,35

mEDELANsKAffNiNG

iNtÄkter

Medelanskaffning 11 217 137,09

överf. till kapitalet - 11 217 137,09

iNVEsTERiNG- OcH fiNANsiELL VERKsAmHET

iNtÄkter

dividendintäkter 2 944,26

ränteintäkter 113 439,56

övriga intäkter 0,00

koStNader

räntekostnader 2 676,52

övriga kostnader 0,00

iNTÄKTER TOTALT - 14 609 675,57

EXTRAORDiNÄRA POsTER
extraordinära kostnader - 383 167,42

ALLmÄNNA uNDERsTÖD
allmänna understöd 14 737 000,00

RäkenskapspeRiodens ResULTaT - 255 842,99

REsuLTATRÄK-
NiNG fÖR 
2010
första resultaträkningen enligt 
den nya universitetslagen 
trädde i kraft 1.1.2010. därför 
inga jämförande tal från förra 
året.

2010
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BALANsRÄKNiNG (EuR)

AKTiVA

BEsTÅENDE AKTiVA
immateriella tillgångar

adb-program 10 559,53

Materiella tillgångar

Maskiner och inventarier 143 962,67

placeringar

aktier och andelar 7 258 683,74

Självtäckande fonder 56 566,55

BEsTÅENDE AKTiVA TOTALT 7 469 772,09

RÖRLiGA AKTiVA

långvariga fordringar

kortvariga fordringar

försäljningsfordringar 908 783,22

övriga fordringar 967 504,00

aktiva resultatregleringar 300 141,56

RÖRLiGA AKTiVA TOTALT 20 730 325,02

akTiva ToTaLT 28 200 097,11

PAssiVA
EGET KAPiTAL

grundkapital 19 067 642,67

Självteckande fonder 56 566,55

övrigt eget kapital

verksamhetskapital

Balanserad vinst 6 291 092,24

räkenskapsperiodens underskott - 255 842,99

25 161 628,86

fRÄmmANDE KAPiTAL

långvarig

kortvariga

erhållna förskott 1 024 938,72

leverantörskulder 507 341,01

övriga skulder 1 506 188,52

passiva resultatregleringar 0,00

3 038 468,25

passiva ToTaLT 28 200 097,11

2010
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BEsLuTANDE ORGAN

LEDNiNGsGRuPPEN 31.12.2010

rektor, professor, eva liljeblom

pro rektor, professor, Sören kock

pro rektor, professor karen Spens

pro rektor, professor eero vaara

forskningsdirektör, Maj-Britt hedvall

förvaltningsdirektör, Mauno lindroos

direktör för externa relationer, Camilla Sågbom

Byråchef för Studiebyrån, tove ahlskog-pursiainen

HANKENs sTyRELsE 1.1.2010–31.12.2012

ordförande Styrelseordförande, Björn Wahlroos (extern)

viceordförande Styrelseordförande, Berndt Brunow (extern)

vd, Jannica fagerholm (extern)

professor, Johan knif

ikt-koordinator, kicka lindroos

professor, veronica liljander

företagare, inger roos (extern)

lektor, Sylvi Soramäki-karlsson

professor, rune Stenbacka

ekon. stud. Mikko toukkari 8.4.2010–

ekon. stud. pontus Westerback 1.1.2010–8.4.2010

uNiVERsiTETsKOLLEGiET 1.1.2010

profeSSorer

Bo-Christer Björk

hans Christer Blomqvist

Christian grönroos

eva liljeblom

Martin lindell

petri Mäntysaari

gunnar rosenqvist

lÄrare, forSkare oCh övrig perSoNal

Åke finne

liisa husu

alexandra ohls

Martin Nilson-väre

Nikodemus Solitander

helena Strandell

StUderaNde

pauliina dravantti

Marcus lindell

Jesper rönnlund

filip Sannholm

oskar Storsjö
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ALumNRÅDET 2010
ordförande vd, Sixten Nyman

vd, anna häggblom

Seniorpartner och styrelseordförande, Staffan kurtén

Christopher langinauer (studerande)

Bankdirektör, Monica Mickos

vice vd, ekonomidirektör, dag Sandås

personalansvarig, Mia varjovaara

AKADEmisKA RÅDET 31.12.2010

ordförande rektor, eva liljeblom

viceordförande prorektor, Sören kock

prefekter

professor, tom Berglund

professor, ingmar Björkman

professor, Bo-göran ekholm

professor, Maria holmlund-rytkönen

professor, anders löflund

repreSeNtaNter för högSkolaNS profeSSorer

professor, Christian grönroos

professor, Sören kock

repreSeNtaNter för övriga lÄrare, forSkare oCh övrig perSoNal

lektor, Susanna taimitarha

repreSeNtaNt för SprÅkCeNtret

lektor, Sirpa Sipola

StUdeNter

Cecilia gundersby

Jannika österberg
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