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Å r 2017 avslutades medelinsamlings-
kampanjen HANKEN RETURNS 
som visade det starka stöd Hanken 

har hos sina alumner, det omgivande nä-
ringslivet och stiftelsesfären. Målet med 
kampanjen var att stärka Hankens unika 
position som Finlands enda självständiga 
handelshögskola. Resultatet på samman-
lagt 944 donatorer och 11,8 miljoner euro 
i donationer placerade Hanken som fjärde 
största donationsmottagare. Mätt i relation 
till antalet examensstuderande var Hanken 
den största mottagaren med bred marginal. 
Tack vare det här stödet kan Hanken fort-
sätta utvecklas som en självständig, svensk-
språkig och internationell handelshögskola 
med utbildning och forskning i världsklass.

Hankens värderingar och målsättning-
ar sammanfattades under året inom ramen 
för en ny reviderad långsiktsstrategi, Han-
ken 2025. Kärnan för Hankens verksamhet 
ligger fortfarande i akademisk excellens, 
något som det gånga året vittnar tydligt om. 

Forskningen låg fortsättningsvis i topp 
både i nationell och nordisk jämförelse. 
Hankens forskning rankades femte bäst 
i världen gällande  citationsfrekvens och 
internationella sampublikationer i U-Mul-
tirank för andra året i rad. Det kontinuer-
liga arbetet för att utveckla verksamheten 
fick också erkänsla då högskolan beviljades 
fortsatt EQUIS-ackreditering till år 2022. 
Således bibehöll Hanken sin plats bland den 
ena procenten av handelshögskolor globalt 
som har de tre mest prestigefulla interna-
tionella ackrediteringarna (EQUIS, AACSB 
och AMBA). På våren 2017 godkände även 
det Nationella Centret för Utbildningsut-
värdering (NCU) Hankens kvalitetssystem. 

Kvalitet attraherar ambitiösa studenter. 
Intresset för Hanken var fortsättningsvis 
stort då antalet ansökningar till kandidat-
programmet var 1121. Hankeiterna är också 
ambitiösa och flitiga då de i medeltal stude-
rar nästsnabbast i Finland på kandidatnivå. 
I maj utdelades även pris åt de studerande 
som utmärkt sig speciellt på magisternivån. 

Under året var Hanken med om att 
grunda Helsinki Graduate School of Econo-
mics (Helsinki GSE) tillsammans med Aalto 
och Helsingfors universitet. Målsättningen 
är att bredda kunnandet inom nationaleko-
nomi. Helsinki GSE ska bedriva toppforsk-
ning för att kunna konkurrera med världens 
toppenheter om de bästa forskarna och stu-
denterna i nationalekonomi.

Hankens aktiva samverkan med nä-
ringslivet fortsatte även det här året. Evene-
manget Hanken Business Forum har befäst 
sin roll som ett centralt forum för besluts-
fattare inom näringslivet. Hanken Business 
Lab, högskolans egen företagsinkubator, 
utvidgade under 2017 sin verksamhet ock-
så till Vasa. Hankens företagskontakter ut-
vecklades genom att ta steget ut och inleda 
samarbete även med ideella organisatio-
ner. Företaget DROPP är Hankens första 
Non-profit partner. 

Jag vill ännu rikta ett stort tack till 
Hankens personal, till våra motiverade 
och ambitiösa studerande och studentkår, 
vår aktiva alumnkår och våra engagerade 
samarbetspartners – som tillsammans ut-
gör grunden för ett starkt Hanken, nu och 
i framtiden.

Karen Spens
Rektor

REKTORS
ÖVERSIKT
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Hanken reviderade sin hel-
hetsstrategi år 2017. Hanken 
2025-strategidokumentet är 

resultatet av en ingående arbetspro-
cess där både personalen och andra 
intressenter engagerades genom en-
käter och workshops. Den färdiga 
strategin, som presenterades i augusti 
2017, tar sikte på år 2025 och place-
rar akademisk excellens i fokus för all 
verksamhet. 

Den nya strategin svarar på de 
krav som ställs på en topphandels-
högskola i en omvärld som blir både 

HANKEN
2025

allt mer komplex och globaliserad. Den ny-
skrivna missionen och visionen tar sikte på 
ett livskraftigt Hanken i aktiv samverkan 
med det omgivande samhället. Hankens 
mission är därför att skapa banbrytande 
kunskap och utbilda ansvarsfulla experter 
som kan verka i den globala ekonomin och i 
ett föränderligt samhälle.

Hörnstenarna i missionen är akademisk 
forskning som är relevant för näringslivet, 
forskningsbaserad undervisning, interna-
tionalisering och socialt ansvar. Hanken 
har ett mer uttalat fokus på socialt ansvar 
än någonsin tidigare, vilket avspeglas både 
inom undervisningen men också inom både 
forskning och i samverkan med samhället.

Strategin inkluderar också värdering-
ar som öppenhet, ansvar, hållbarhet, inte-
gration och jämlikhet. De här värdena ge-
nomsyrar all verksamhet och manifesteras 
genom de nya kompetenscentra inom dessa 

områden som grundats de senaste 
åren.

Den fortsatta utvecklingen av 
högskolans verksamhet styrs av vi-
sionen. Högskolans vision för 2025 är 
att befästa sin position som ett nord-
iskt riktmärke för handelshögskolor 
som lockar till sig toppakademiker, 
toppstuderande och partners i nä-
ringslivet. Miljön på Hanken erbjuder 
ett starkt nätverk mellan studenter, 
alumni, företag och den akademiska 
världen. Fortsättningsvis stöder na-
tionella och internationella nätverk 
Hankens utveckling och är till gagn 
för både utbildningen och forskning-
en. Genom den reviderade strategin 
ska Hanken öka välfärden i samhället 
och utrusta studenterna med sådana 
globala kompetenser som behövs för 
framgång i framtiden.
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Hanken har varit anmärkningsvärt 
framgångsrik inom forskning un-
der de senaste åren. Forskningen 

utvärderas både internt men också av flera 
externa aktörer. Under det senaste året har 
Hankens forskning igen placerats i det ab-
soluta toppskiktet på både U-Multirank och 
NordForsks listor.

U-Multirank är Europeiska kommissi-
onens initiativ där man jämför 1500 uni-
versitet från knappt 100 länder inom ett 
flertal kategorier. Hanken återfinns på en 
femte plats gällande citeringar och forsk-
ningssamarbete, före både Harvard och 
Stanford. Högskolan klarar sig utmärkt i 
variabler som internationell studentmobi-
litet, antalet postdoktorala forskare, andel 
internationell personal, andel privat finan-
siering och utexamineringsgrad. 

– Bland de tio bästa på listan, enligt 
toppciterade publikationer, finns endast 
tre andra europeiska universitet. Vi ser 
detta som ett resultat av vårt målmedvet-
na arbete för att uppmuntra våra forskare 
att publicera i internationella topptidskrif-
ter och att samarbeta internationellt, säger 
Timo Korkeamäki, prorektor med ansvar 
för forskning.

FORSKNINGEN 
FORTSÄTTNINGSVIS PÅ TOPPNIVÅ

NordForsk är Nordiska rådets orga-
nisation för att främja nordisk forskning. 
I deras forskningsjämförelse mellan 172 
nordiska högskolor beskrivs prestationerna 
på ett mera nyanserat sätt än många inter-
nationella universitetsrankingar. Exem-
pelvis fraktionaliseras publikationerna och 
citeringarna upp på basis av varje organi-
sations andel av författarna i publikationen 
och självciteringar utesluts. 

Hanken toppar jämförelsen inom eko-
nomiska vetenskaper vad gäller andelen 
ofta citerade publikationer (17%), vilket 
lägger Hanken vid 70% över medeltalet och 
citeringsfrekvens (1,66). Rapporten använ-
der två huvudsakliga mått som komplette-
rar varandra. 

– Den första indikatorn ger en överblick 
över forskningskvaliteten i organisationen 
som helhet. Den andra mäter den akade-
miska excellensen i organisationen. I all-
mänhet är andelen mest citerade artiklar en 
stabilare indikator än den genomsnittliga 
citeringsfrekvensen eftersom den inte på-
verkas lika mycket av en enstaka, extremt 
ofta citerad publikation, sammanfattar bib-
liotekschef Tua Hindersson-Söderholm.

AKADEMISK EXCELLENS
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Hankenforskarna har väldigt breda 
nätverk som sträcker sig både över 
vetenskaps- och landsgränser. Pe-

ter Sarlin som utnämndes till ny Professor 
of Practice vid Hanken år 2017 är inget 
undantag. Han leder högskolans insats i 
det tvärvetenskapliga och transatlantis-
ka  forskningsprojektet Digging into High 
Frequency Data, där sju högskolor och 
forskningsinstitut undersöker finansiella 
högfrekvensdata (HFD). Projektet är helt 
unikt och forskarna utför ett verkligt pion-
järarbete.

Värdepappershandeln har förändrats 
i och med högfrekvenshandel, som är en 

De övriga deltagarna i projektet kommer från: 
∙ EUROFIDAI (Frankrike) 
∙ UC Berkeley (USA)  
∙ Goethe-Universität (Tyskland) 
∙ University of Massachusetts Amherst (USA) 
∙ University College London (Storbritannien) 
∙ London School of Economics (Storbritannien)

programvarustyrd elektronisk handel av i 
synnerhet aktier. Effekterna av HFD är om-
debatterade och därför behövs opartisk och 
grundlig analys av dataflöden. 
– Vi kommer att använda oss av oövervaka-
de neuronnät och andra metoder för att re-
ducera mängden och dimensionaliteten av 
data samt undersöka hur strukturer i enor-
ma mängder granulära data förändras över 
en viss tid. Vi analyserar data under olika 
tidsperioder, t.ex. före, under och efter fi-
nanskrisen, säger Peter Sarlin. På avstånd 
ser HFD ut som en enda stor grå massa, 
men vi ska djupstudera vissa avsnitt.

Ett generellt problem med att undersö-

TRANSATLANTISKT FORSKNINGSPROJEKT 
OM FINANSIELLT DATAFLÖDE

ka data från högfrekvenshandel är att HFD 
är svårt och kostsamt att få tag på efter-
som det krävs enorma lagringsutrymmen. 
Forskningsprojektet får arbeta med ett ma-
terial som är unikt och består av kurerad 
data från databanker i Europa och USA.

Forskarnas främsta uppgift blir att ren-
sa och kombinera data från Europa och 
USA så att den blir tillgänglig för andra 
forskare och även kan fungera som under-
lag för lagstiftning. Projektet kommer till 
nytta både för fortsatt forskning och för 
företagsvärlden. Ambitionen är att också 
bygga modeller och visualisera resultaten 
så att datastrukturerna och deras föränd-
ringar över tiden blir lättare att tolka och 
analysera. 

– Det handlar om väldigt komplexa da-
tastrukturer som vi ska dela upp i tidsperi-
oder med representativa kluster, analysera 
och sedan bygga upp visuella kartor som 
visar hur datastrukturerna ändrar över tid, 
påpekar Sarlin. En ytterligare målsättning 
är att skapa ett tvärvetenskapligt interna-
tionellt nätverk av forskare och utbilda nya 
forskare inom det rätt nya forskningsområ-
det HFD.

5



G enom Hanken International Ta-
lent (HIT) hittar internationella 
studerande och finländska företag 

varandra.
Hösten 2017 lanserades ett nytt initia-

tiv för Hankens internationella studenter, 
Hanken International Talent, som erbjuder 
dem en inkörsport i arbetslivet. Samtidigt 
får företagen tillgång till handplockade, 
motiverade studenter som redan under stu-
dietiden kan bidra med både expertis och 
interkulturell kompetens.

Prorektor Minna Martikainen är en av 
de drivande krafterna bakom initiativet. 

– HIT är uppbyggt för att vara en effek-
tiv stödstruktur för att utveckla och ta fram 
den potential våra internationella studen-
ter har. Jag tror att den här modellen är en 
mycket bra möjlighet för studenterna att 
integreras och börja bygga en karriär redan 
under studietiden.

Hanken International Talent pågår två 
år, parallellt med magisterstudierna. Hös-
ten 2017 sökte drygt 40 studenter till pilot-
fasen av HIT. Efter intervjuer och träffar 
med samarbetsföretagen sållades samman-
lagt tio studenter fram.

NYTT INITIATIV MATCHAR 
INTERNATIONELLA STUDENTER MED FÖRETAG

– Matchningen är A och O. Valet ska vara 
rätt både för studenten och för företaget, 
särskilt för den person som handleder stu-
denten inom företaget, säger Erik Lund, 
chef för näringslivsrelationer och karriär-
tjänster vid Hanken.

I Hanken International Talent är det en 
företagsmentor som aktivt arbetar för att 
göra studentens potentiella karriärutveck-
ling till verklighet. Mentorn introducerar 
till exempel studenten för rätt personer 
inom organisationen och kan fundera på 
vilka kurser som kunde vara nyttiga med 
tanken på arbetslivet. 

Redan nu vet man att två studenter bli-
vit anställda, vilket är ett utmärkt resultat 
för den här pilotfasen. Framöver utvecklas 
strukturen och Hanken välkomnar också 
nya företag att delta.

– Programmet får växa försiktigt. Att 
hålla hög kvalitet är mycket viktigt, säger 
Lund.

Hankens långsiktiga mål är att integre-
ra de internationella studenterna så väl som 
möjligt så att de väljer att stanna i Finland 
och jobba för finländska företag i framtiden.

NÄRINGSLIVSSAMARBETE
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I början av året expanderade Hanken Bu-
siness Lab, högskolans egen företagsin-
kubator, sin verksamhet till Vasa. I det 

nyrenoverade Stugan erbjuder businesslab-
bet en plattform där både studerande och 
alumner kan utveckla sina företagsidéer.

– Stugan jobbar med en kombination 
av företag, föreningar, organisationer och 
individer, vilket ger vår verksamhet en spe-
ciell inriktning. Mixen utgör en grogrund 
för kreativitet, säger Stugans mentor Nina 
Ingves.

Under året har sju företag blivit med-
lemmar i businesslabbet. Flera av de väx-
ande företagen i Stugan är verksamma 
inom försäljning. Bland medlemsföretagen 
finns t.ex. Nordic Sales Crew, en av landets 
snabbast växande försäljningsorganisatio-
ner. De flesta anställda är unga och perso-
nalomsättningen är hög. Under 2017 hade 
företaget ett hundratal personer anställda, 
och vid årets slut fanns 75 arbetstagare kvar 
på lönelistorna.

– För ett företag som växer så snabbt 
är det viktigt att lyckas med rekryteringen. 
Nätverket kring Stugan är till stor nytta för 

I STUGAN SPRAKAR FÖRETAGARANDAN

Nordic Sales Crew och de andra medlems-
företagen, påpekar Ingves.
Under det kommande året ska Stugan in-
tensifiera samarbetet med utvalda kurser 
på Hanken. Detta för att stärka kopplingen 
mellan teoretiska och praktiska kunskaper.

– Vi ser att intresset för entreprenör-
skap ökar och det uppfattas som en natur-
lig karriärmöjlighet att starta och driva sitt 
eget företag, konstaterar Ingves.

Ett exempel på detta är kursen Marke-
ting the high-tech under år 2018. Där ut-
vecklar studerande på Hanken i Vasa sina 
produkt- och tjänsteidéer och presenterar 
dem för en panel med inbjudna represen-
tanter från näringslivet. Panelen ger en 
trovärdig bedömning av hur nya produkter 
och tjänster skulle fungera på marknaden.

Under sitt första år har Stugan också 
etablerat kontakter med olika aktörer i Va-
saregionen, däribland undervisnings- och 
forskningscentret Technobotnia och Expe-
rience Lab vid Åbo Akademi. Hos samar-
betsparterna har businesslabbets medlem-
mar möjlighet att utveckla sina idéer och 
testa avancerad teknisk utrustning.
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Hankens framtidsvision är att utrus-
ta de utexaminerade med globala 
kompetenser som är till nytta både i 

näringslivet och i samhället i stort. Allt flera 
utexaminerade ekonomer kommer att bli 
företagare eller arbeta på små tillväxtbolag 
snarare än bli anställda på storbolag. Sam-
tidigt är en av universitetens roller att ska-
pa nätverk för sina studerande. 

Hanken lanserade tre nyskapande kur-
ser år 2017: Strategic Growth Investing, 
World in the making: tackling world chal-
lenges och Nordic Corporate Governance. 
Strategic Growth Investing fokuserade på 
tre växande affärsområden: mobilitet, fin-
tech och klimatförändringen. Alla tre om-
råden erbjuder fina affärsmöjligheter, men 
kompliceras av många regleringar och sub-
ventioner. I kursen ingick ett besök på upp-
startsevenemanget Slush, där deltagarna 
skulle analysera bolag och intervjua vd:ar.

– Kursinnehållet ger en holistisk syn på 
strategi och finansiering. I framtiden kom-
mer man att behöva ett brett kunnande för 
att förstå sambanden i nya dynamiska in-
dustrier, förklarar Benjamin Maury, profes-
sor i finansiell ekonomi.

Kursen World in the making: tackling 

KURSUTBUDET FÖLJER TIDENS PULS

GLOBAL KOMPETENS

world challenges har utvecklats genom ett 
samarbete med schweiziska USI Lugano 
och Handelshögskolan i Stockholm. Utöver 
dessa involverades också ett flertal företag. 
Det är en unik, virtuell kurs som utnyttjar 
digitala verktyg. I år var temat reducering 
av matavfall. 

– En tredjedel av all matproduktion 
slängs i dagens läge bort, vilket ger en 
enorm kostnad. Det här är en global utma-
ning som företag och akademiker kan sam-
arbeta kring, påpekar professor Liisa Väli-
kangas, primus motor bakom kursen.

Nordic Corporate Governance slår i sin 
tur ett slag för nätverkande i de andra nord-
iska länderna. Kursen som fokuserar på 
nordisk bolagsstyrning arrangerades i sam-
arbete med Handelshögskolan i Stockholm, 
Handelshøyskolen BI i Oslo och Copen-
hagen Business School. Professor Tom 
Berglund tog initiativ till kursen:

– Bolagsstyrning i nordiska börsbolag 
har en särprägel jämfört med övriga värl-
den. Det finns ofta en kontrollägare som 
äger en stor del av aktierna och har stort 
inflytande. De övriga aktieägarna litar på 
att kontrollägaren driver alla aktieägares 
förtroende, vilket är unikt för Norden. 
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Hanken befäste ytterligare sin ställ-
ning inom ansvarsfull ekonomut-
bildning under år 2017. Redan för 

tio år sedan undertecknade Hanken FN:s 
principer för ansvarsfull ekonomutbild-
ning, PRME.  Därmed har högskolan för-
bundit sig att integrera målen för hållbar 
utveckling i forskningen, undervisningen 
och i arbetet med sina samarbetspartner.

I december valdes Hanken för tredje 
gången till en av 38 högskolor i världen, 
som ingår i PRME Champions. Gruppen 
arbetar med att vidareutveckla en ansvars-
full ekonomutbildning och jobba på pro-
jekt som tangerar de utmaningar som FN:s 
globala mål för hållbar utveckling (Agenda 
2030) ställer.

– Frågan om ansvar och hållbarhet 
har blivit klart mera explicit och synligare 
i Hankens strategi, på företagens agendor 
och bland studenterna, säger Nikodemus 
Solitander, direktör för Hankens Centre for 
Corporate Responsibility, CCR.

Arbetet är långsiktigt och redan 2016 
stärktes hållbarhetstemat inom forskning-
en då Hanken grundade två nya forsknings-

SOCIALT ANSVAR

STARKARE ENGAGEMANG I HÅLLBARHET

centra: GODESS (gender, mångfald och 
jämlikhet) och CCR (företagsansvar).  Cen-
tren har en viktig uppgift i att sprida sina 
forskningsresultat och har arrangerat bl.a. 
workshoppar riktade till näringslivet och 
en stor konferens, Responsible Organising, 
tillsammans med HUMLOG-institutet (hu-
manitär logistik).

Hanken har också tagit sitt ansvar för 
att stödja förföljda forskare. Som ett av tio 
finländska universitet grundade Hanken ett 
nationellt nätverk inom det internationella 
nätverket Scholars at Risk (SAR). Till SAR 
hör 460 högskolor i 35 länder.

SAR bistår forskare som tvingats fly 
från sitt hemland t.ex. genom att bjuda in 
dem till seminarier och tidsbunden gäst-
forskning. Tanken är att de ska kunna upp-
rätthålla sina kunskaper och förbli en del av 
forskarnätverket i väntan på att åka hem.

– Först i och med uppdraget som kon-
taktperson för nätverket förstår jag hur 
viktigt det är. Som bäst håller SAR på att 
utreda ett fall där Hanken erbjudit sig att ta 
emot en förföljd forskare, konstaterar Soli-
tander.
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FÖRNYAD GREEN 
OFFICE-STÄMPEL

HANKEN 
BUSINESS FORUM

HÖJDPUNKTER
FRÅN 2017

Januari

Februari

WWF:s Green Office är ett miljöprogram som 
ska hjälpa företag att minska sin belastning på 
miljön. Företagen som uppfyller kraven får rätt 
att använda WWF:s Green Office-stämpel. 
Hanken beviljades rätt att använda Green Of-
fice-stämpeln 2010 och har nu efter auditering 
förnyat rätten både i Helsingfors och Vasa.

Som en del av det officiella Finland100-pro-
grammet, tog Hanken Business Forum sikte på 
landets följande 100 år. Huvudtalarna Pekka 
Vauramo, Ilkka Kivimäki, Anni Korkiakoski 
och Risto Siilasmaa presenterade sina egna 
framtidsvisioner för det finländska affärslivet. 
Under evenemanget delades också priset 
Hanken-Kauppalehti Inspiration Award ut till 
uppstartsföretaget Helsinki Concierge som 
erbjuder skräddarsydda concierge-tjänster åt 
både företag och privatpersoner.

10



KVALITETSSYSTEMET 
GODKÄNDES AV NCU

ÅRETS ANDERS 
WALL-STIPENDIAT

DROPP FÖRSTA 
NON-PROFIT PARTNER

Mars

April

Ekonomistuderande Emil Rantatulkkila tilldela-
des Anders Wall-stipendiet på 125 000 SEK 
år 2017. Emil har inte bara uppvisat fina stu-
dieprestationer, utan också skapat en kanal för 
bordtennisrelaterade videor på sociala medier, 
Pongfinity, som redan väckt stort intresse med 
enorm affärspotential globalt. 

– Jag vill gärna vidareutveckla Pongfinity. 
Stipendiet ger mig möjlighet att uppgradera 
min kamerautrustning och att göra samarbets-
projekt med andra stora kanaler på sociala 
medier runt om i världen, säger Emil.

Det Nationella Centret för Utbildningsutvärdering 
(NCU) godkände Hankens kvalitetssystem och kva-
litetsstämpeln gäller för sex år framåt. Auditeringen 
granskar högskolornas kvalitetssystem och fokuserar 
på kvalitetshanteringens organisation, ansvarsför-
delning, förfaranden och resurser. Med kvali-
tetshantering avses de processer och system som 
ligger som grund för att upprätthålla och utveckla 
verksamhetens kvalitet.

Hanken har skapat en ny partnerkategori för ideella 
företag, Hanken non-profit partner. Tanken är att 
både synliggöra och möjliggöra långsiktigt samarbete 
med ideella organisationer. Hankens första non-profit 
partner är företaget DROPP, ett finländskt samhälleligt 
företag grundat av Amanda Sundell år 2014. DROPP 
erbjuder inhemskt och hållbart framställt källvatten 
till finländska konsumenter och donerar 100 % av sin 
vinst till förmån för Östersjön via Baltic Sea Actions 
Group:s arbete.
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STRÅLANDE RESULTAT FÖR 
MEDELINSAMLINGSKAMPANJEN

STIPENDIE- 
SAMMANKOMST

Maj

Juni

Under högtidliga former utdelades den 23 
maj hedersutnämningar för bästa magisterav-
handlingar och stipendier för bäst presterande 
utbytesstudent. Dessutom utdelades Hankens 
Rector’s List Prize 2017 till den bästa fem 
procenten av högskolans magistrar/magister-
studenter.

Medelinsamlingskampanjen HANKEN RETURNS avslutades den 30 juni 2017 och fick stöd av 
944 privatpersoner, företag och stiftelser som tillsammans donerade 11,8 miljoner euro. De insam-
lade medlen matchades av staten med ett belopp på 13,8 miljoner euro, vilket betyder att Hanken 
utökade sitt grundkapital med 25,6 miljoner euro. De insamlade medlen har riktats till högskolans 
grundfond ur vilket endast en del av avkastningen används till verksamheten på Hanken.

Kampanjen avslutades med en stor tackfest i Helsingfors dit samtliga donatorer bjöds in. 
Festen symboliserade den starka gemenskapen kring Hanken och blev en fin avslutning på den 
framgångsrika kampanjen.

Hanken tackar alla som deltog och riktar ett speciellt tack till kampanjkommitténs ordförande 
Jannica Fagerholm och vice ordförande Kristina Pentti-von Walzel och kampanjkommittémedlem-
marna Thomas Ahlström, Henrik Andersin, Patrick Anderson, Henrik Ehrnrooth, Johanna Ham-
ro-Drotz, Eva Liljeblom, John Lindfors, Veronica Lindholm, Kennet Lundström, Tomas von Rettig, 
Andreas Rosenlew, Kaj Rönnlund, Hans Sohlström, Peter Therman, Christoph Vitzthum, Thomas 
Wahlroos och Dag Wallgren.
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STRÅLANDE RESULTAT FÖR 
MEDELINSAMLINGSKAMPANJEN

NY SPETSENHET 
I NATIONALEKONOMI 

FÖRNYAD EQUIS-
ACKREDITERING 

September

Augusti

December

Aalto-universitetet, Hanken och Helsingfors uni-
versitet beslöt att grunda en gemensam enhet, 
Helsinki Graduate School of Economics, som 
ska bredda expertisen inom nationalekonomi i 
Finland. Enheten har som målsättning att konkur-
rera om de bästa forskarna och studenterna 
med andra toppenheter inom nationalekonomi 
i världen. Helsinki GSE kommer att erbjuda 
högklassig magister- och forskarutbildning samt 
bedriva forskning inom nationalekonomins 
alla centrala delområden. Sålunda kan man 
öka mängden utexaminerade magistrar och 
doktorer i Finland.

Hanken fick fortsatt förtroende för sin 
verksamhet då handelshögskolan förnyade 
den internationella kvalitetsstämpeln EQUIS. 
European Foundation for Management Edu-
cation (EFMD) beviljade fortsatt EQUIS-ack-
reditering till år 2022. Som en följd av detta, 
bibehåller Hanken sin plats bland den ca 1% 
av världens handelshögskolor som har de tre 
mest prestigefulla internationella ackredite-
ringarna. Utöver EQUIS är Hanken ackredi-
terad av AACSB och högskolans Executive 
MBA program är ackrediterat av AMBA.

TEACHING 
LAB LANSERADES
En ny virtuell stödenhet för den undervisande perso-
nalen, Teaching Lab, skapades år 2017. Via Teaching 
Lab får lärare hjälp med t.ex. planering och digitalise-
ring av kurser, informationssökning och stöd för olika 
digitala verktyg som finns tillgängliga på Hanken. 
Teaching Lab upprätthåller en informativ webbsida, 
ordnar kurser och har drop-in mottagning. Dessutom 
erbjuder man stöd vid själva undervisningstillfället.
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Magister-
studerande

1059

PUBLIKATIONER 2017

Totalt

2549

Forskar-
studerande

121

Kandidat-
studerande

1369

Klass A1-A4 & C1
Totalt

206

varav JUFO* 
- Nivå 3

24

varav JUFO* 
- Nivå 2

48

INTERNATIONELL
STUDENTMOBILITET

Totalt

25,6 MEUR

ANTAL 
STUDERANDE

* Nationell Publikationsforum-klassificering

Personal

229

Utbytesstudenter 
vid Hanken 

172

HANKEN RETURNS

Hankeiter
utomlands

271

ANTAL
EXAMINA 2017

Kandidatexamen

256
Magisterexamen

280
Doktorsexamen

13

Kampanjmedel

11,8 MEUR
Statens 

matchning

13,8 MEUR

HANKEN
I SIFFROR
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BALANS- 
RÄKNING

    
INTÄKTER    
Understöd    
Intäkter från affärsliknande verksamhet 
Övriga intäkter   

    
KOSTNADER     
Personalkostnader   
Av- och nedskrivningar  
Övriga kostnader   

    

STATLIG FINANSIERING  

Underskott från egentlig verksamhet 

MEDELANSKAFFNING
Donationer   
Statlig medfinansiering  
Överföring till fond   

INVESTERINGS- OCH
FINANSIERINGSVERKSAMHETENS
RESULTAT    

Förändring av fond   
Direkta skatter   

RÄKENSKAPSPERIODENS
RESULTAT   

AKTIVA    

Markområden och byggnader  
Placeringar   
Kortfristiga fordringar   
Kassa- och banktillgodohavanden 

Aktiva totalt   

PASSIVA    

Eget kapital    
Grundkapital   
Fonder    
Balanserad vinst   
Räkenskapsperiodens överskott  

    
Främmande kapital   
Långfristigt främmande kapital  
Kortfristigt främmande kapital  

Passiva totalt 

RESULTAT- 
RÄKNING

2017

4 170 731,88
1 513 752,16

74 588,00

5 759 072,04

-16 662 164,84
-428 755,80

-8 057 931,89

-25 148 852,53

16 950 000,00

-2 439 780,49

5 510 640,01
13 755 670,00
-19 266 310,01

7 240 333,01

145 367,77
0,00

4 945 920,29

2017

22 295 099,40
96 245 291,06

1 430 009,10
16 095 935,14

136 066 334,70

2017

75 185 060,22
23 669 080,70
16 746 567,97
4 945 920,29

120 546 629,18

6 726 294,40
8 793 411,12

136 066 334,70

2016

4 165 131,28
1 097 727,91

148 542,72

5 411 401,91

-15 884 333,19
-444 509,41

-7 853 756,24

-24 182 598,84

17 841 000,00

-930 196,93

3 281 609,71
0,00

-3 281 609,71

3 011 704,09

-85 004,83
23 840,36

2 020 342,69

2016

22 723 855,20
81 589 458,11

1 266 819,54
7 699 101,83

113 279 234,68

2016

61 429 390,22
19 615 094,70
14 726 225,28

2 020 342,69

97 791 052,89

7 687 193,60
7 800 988,19

113 279 234,68
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