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Rektors översikt

I

och med att vår EQUIS-ackreditering
förnyades i december 2017, befäste
Hanken under 2018 sin position bland
den exklusiva 1 % av handelshögskolor i
världen som har de tre mest prestigefyllda
internationella ackrediteringarna, Triple
Crown. Ett av Hankens centrala mål
är nu att upprätthålla sin status, vilket
innebär att vi kontinuerligt arbetar med
att utveckla kvaliteten i vår verksamhet.
Hanken fick under 2018 sin bästa
ranking någonsin, som nummer 65 i
den globala Financial Times Master in
Management-rankingen. Hankens forskning rankades som tionde bäst i världen
enligt citationsfrekvens i U-Multirankrankingen, som jämför forskning vid
1600 universitet världen över. Att ett litet
universitet som Hanken klarar sig så väl
i dylika jämförelser ser jag som ett bevis
att en liten enhet kan ha stor genomslagskraft, men också som bekräftelse på
satsningarna på akademisk excellens och
utveckling av verksamheten.
För att utveckla undervisningen pågår
ett ständigt arbete för att modernisera
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studiemiljön, men likväl görs stora satsningar på att utveckla pedagogiken och
digitaliseringen av undervisningen. En av
de centrala satsningarna under 2018 har
varit utvecklingen av en serie av så kal�lade MOOC-kurser (Massive Open Online Course). Hanken skapade sin första
kurs öppen för hela världen baserad på
Principles of Service Management, en serie videor av professor emeritus Christian
Grönroos. Då den andra kursen i serien
nu getts har närmare 3000 personer från
över 130 länder deltagit.
Företagsansvar och socialt ansvar
har varit en av Hankens hörnstenar sedan högskolan 2008 skrev under FN:s
principer för ansvarsfull ekonomutbildning. I nuläget har vi flera forskningscenter inom området. Ett av de center som
idag är världsledande är institutet för humanitär logistik som fyllde 10 år 2018.
Centret kan stoltsera med världens första professor i humanitär logistik och
en verksamhet som bidrar till att hjälpen är effektivare och når de nödställda i
katastrofsituationer.

För att kunna göra fler satsningar är det
dock nödvändigt att de finansiella resurserna tillåter detta. Bokslutet för året visar att Hankens ekonomi fortsättningsvis
är stabil, trots att Hankens siffror, i likhet
med de övriga universiteten i Finland, är
dystra. Då Hanken år 2019 fyller 110 år
fortsätter vi vår insamling under temat
”kreativitet” och jag vill redan nu tacka
alla dem som hittills donerat för ert oerhört viktiga stöd till och förtroende för vår
verksamhet.
Jag vill även rikta ett stort tack till Hankens personal som outtröttligt arbetar för
vårt gemensamma bästa, till våra motiverade och ambitiösa studerande, vår aktiva
alumnkår och våra engagerade samarbetspartner – det är tillsammans vi bygger ett starkt Hanken, både nu och för
framtiden. Jag vill slutligen tacka den styrelse som avgick under 2018, speciellt
vår långvariga styrelseordförande Björn
Wahlroos, för det stora och helhjärtade
engagemanget för Hanken.
KAREN SPENS

Hankens första egna
studentbostäder påbörjades

D

en 17 januari 2018 var en historisk dag då grundstenen för det
unika åttavåningshuset, som
ska rymma Hankens första egna student
bostäder genom tiderna, murades. Huset
reser sig på Arcadas campus i Arabiastranden i Helsingfors och är ett resultat
av högskolorna Arcadas och Hankens
långsiktiga samarbete.
Byggnaden kombinerar student
bostäder med idrottsutrymmen på ett
unikt sätt. Det rymmer 103 student
bostäder på 21-56 m2 i våningarna 1–5
samt en idrottshall med tillhörande
konditionssal och testlabb i våningarna
6–8. Idrottshallen betjänar främst
Arcada, men kommer också att hyras ut.
Husbygget förväntas ta ett år och kan
därmed välkomna sina första hyresgäster i

februari 2019. Då huset står klart kommer
det att finnas över 600 studentbostäder på
området.
Studentbostadsprojektet är ett led i det
strategiska högskolesamarbetet mellan
Arcada och Hanken. Studentbostäderna
byggs av Fastighets Ab Majsporten, som
ägs av Hanken till 40 procent. Stiftelsen
Arcada är den andra ägaren i Majsporten.
Idrottshallen byggs av Fastighets Ab
Arcadahallen, som i sin helhet ägs av
Stiftelsen Arcada.
Enligt rektor Karen Spens ger samarbetet med Arcada synergier och möjligheten
att investera i studentbostäder ser Spens
som värdefull.
– Gemensamma lösningar och utveckling av verksamheten tillsammans ger fördelar som vi inte kunnat uppnå separat, så

vi är väldigt glada över vårt samarbete och
de nya möjligheter som det skapat, säger
Spens.
De moderna studentbostäderna på
campusområdet i Arabiastranden är attraktiva och förväntas gå åt fort då de är
inflyttningsklara. Studentbostadsprojektet är inte endast en lokal satsning, utan
utgör även en internationell konkurrensfördel för Hanken. En del av lägenheterna
är vikta för internationella studenter och
ett löfte om en bostad kan vara avgörande
för många studenter utomlands som överväger en flytt till Finland.
- Med hjälp av centralt och förmånligt
boende kan Hanken locka allt fler internationella studenter till Helsingfors, säger
Spens.
T EX T: M A R L E N E G Ü N S BE R G
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AKADEMISK EXCELLENS

Nytt forskningsnätverk för samarbete inom AI

I

maj 2018 startade Hankens och Arcadas samarbetsprojekt AILab@Arcada&Hanken. Det är ett samarbets
organ med expertis på hög nivå i metoder
inom artificiell intelligens och maskininlärning. Meningen är att projektet ska vara en
resurs för Hankenforskare som vill utveckla
sin forskning mot forskningsmetoder som
har med artificiell intelligens att göra.
När projektet star tade var Timo
Korkeamäki prorektor med ansvar för
forskning. En del av finansieringen för
samarbets
p rojektet är profilerings
finansiering från Finlands Akademi,
och Korkeamäki berättar att idén med
profileringsfinansiering är att satsa på
kvantitativ forskning, så att man får
synergieffekter inte bara i de ämnen som är
traditionellt kvantitativa på Hanken utan
att skapa samarbete mellan kvantitativa
experter och ämnen som är mer kvalitativa.
– Man hör om maskininlärning och AI
överallt, och det används som forsknings
metod inom många områden, också
sådana som traditionellt är kvalitativa.
Tanken med det här projektet var att ge
våra forskare en chans att ta det där steget mot forskningsmetoder med artificiell
intelligens, säger Korkeamäki.
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Samarbetsprojektet är ett initiativ som
är här för att stanna. Att samarbeta med
Arcada är naturligt när det gäller artificiell
intelligens, eftersom de har expertis på hög
nivå inom ämnet, säger Timo Korkeamäki.
Det finns enorma mängder data i
databaser omkring oss, och datamängden
och datorkraften ökar hela tiden. Artificiell
intelligens ger oss möjlighet att analysera
data grundligare och låter oss förstå saker
som människan har svårt att förstå –
kopplingar mellan olika former av data.
Artificiell intelligens förändrar inte bara
ekonomiforskningen, utan också närings
livet och samhället.
– Hanken är också involverad i mycket
högklassiga forskningsprojekt, till exempel är Professor of Practice Peter Sarlin
med i det transatlantiska projektet Digging Into High Frequency Data, där många
andra välkända forskare är med. Det här
projektet undersöker risken på finansiella
marknader, och samlar massor av data
och kopplingar mellan datapunkter. Det
kan ge oss information om vad som är på
gång och till exempel förutspå finansiella
krascher, så det har ett stort samhälleligt
värde, säger Korkeamäki.
T EX T: C A M I L L A BE R G HÄ L L

Spelifiering på frammarsch

F

öretag i olika branscher blir allt
mera intresserade av spelifiering av
produkter och tjänster för att locka
nya kunder. Spelifiering innebär att man
använder ett spelelement i ett sammanhang
som inte traditionellt sett hör ihop med
spelande. Forskningen kring spelifiering
har också kommit igång på allvar med
Finland som världspionjär inom området.
Det vetenskapliga fokuset sträcker sig från
tekniska lösningar kring spelifiering till
psykologiska aspekter hur man kan göra en
trist process angenämare.
– Spelifiering är ett förändringsinitiativ
där man exempelvis försöker förändra hur
man upplever eller genomför olika arbetsrutiner genom att tillföra speltekniska element. En av grundtankarna i spelifiering
är att man skapar ett slags spelsug som
hjälper grupper och organisationer att lära
sig nya saker på jobbet utan invecklade
processer, säger Mikko Vesa, biträdande
professor i företagsledning och organisation på Hanken.
De speltekniska elementen kan vara
enkla, som att låta användarna samla poäng och upprätta poängtavlor över sina
prestationer. Att mäta sig med grannen
ligger djupt rotat i den bofasta människans

ryggrad. Nuförtiden kan man t.ex. tävla
om på vems tak det mest effektiva solenergisystemet finns.
– I mitt nuvarande forskningsprojekt
undersöker vi hur spelifiering motiverar
mikroproducenter av solenergi. Men spelifieringen gör dem också mera medvetna
om sitt privatliv, berättar Reza Movarrei,
forskare på Hanken.
De här spelifierade hushållen får produktions- och konsumtionsdata i realtid och
tips på hur de kunde uppnå ännu effektivare energikonsumtion. Jämförelsen med andra producenter motiverar dem ytterligare
till bättre prestationer. Även en liten förbättring per hushåll ger en stor sammanlagd samhällsnytta inom energisektorn.
Samtidigt finns det integritetsfrågor och
vissa säkerhetsaspekter att ta i beaktande.
– De som ger ut sina uppgifter om sin
elförbrukning och produktionsmönster,
avslöjar också för andra sin livsstil, sina
vanor och andra känsliga uppgifter, t.ex.
när de är borta hemifrån. Vi undersöker
hur det här påverkar de motiverande aspekterna av spelifierade lösningar och hur
man kunde förhindra att de påverkas negativt, avslutar Movarrei.

»»Spelifiering används bland annat
inom kundlojalitetsprogram,		
sociala medier, produktutveckling
och ledarskap.
»»Man kan till exempel engagera
konsumenter att testa en ny produkt,
eller driva igenom en ny process
på arbetsplatsen som förändrar
sättet att arbeta.
»»Det finns oändliga möjligheter
för spelifiering av olika
affärs-, konsumtions- eller
produktionsprocesser
eftersom utbudet av olika
spelifieringsmetoder och		
verktyg är så brett.

TE XT: JO H AN S V E N L I N , M A R L E N E G Ü N S BE R G
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INTERNATIONELL INRIKTNING

Unikt studentutbyte blomstrar

U

niversitet och forskning har i
alla tider varit internationella,
då både forskare och studenter
på eget initiativ eller som inbjudna gäster
har tillbringat en tid vid ett utländskt universitet. Utbytet i Europa blev mera organiserat i samband med att EU-kommissionen grundade ERASMUS-programmet
för både lärar- och studentutbyte år 1987.
Sedan starten har över 9 miljoner studenter deltagit i utbytesprogrammet.
På Hanken körde utbytesverksamheten
igång 1989 då man mottog fyra studenter från Sverige via ett bilateralt samarbetsavtal. År 2018 studerade 292 studenter utomlands medan Hanken tog emot
191 studenter. De flesta utbytesstudenter
rör sig inom Europa via ERASMUS, men
Asien har också blivit mycket populärt.
Hanken har för närvarande 120 partneruniversitet över hela världen. Johanna Julin
Lilius har varit med och utvecklat Hankens
palett av partneruniversitet i många år:
– Med tiden har samarbetsuniversitetens kvalitet blivit en allt viktigare faktor
och i dagens läge gör vi alltid en grundlig
bakgrundskoll på universiteten innan vi
skriver ett avtal om utbyte med dem.
År 2009 infördes ett obligatorium på
Hanken som fortfarande är unikt i sitt
slag bland universiteten i Finland. Alla
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studenter som avlägger kandidatexamen
vid Hanken måste antingen studera eller
avlägga praktik en termin utomlands.
Utbytet får inte förlänga studietiden, vilket innebär att det krävs heltidsstudier (30
ECTS) också då man studerar utomlands
och studierna ska ingå i examen.
Ett livskraftigt utbyte är också en viktig
del av internationaliseringen och därmed
ett led i Hankens arbete för kvalitetsutmärkande ackrediteringar. Man måste erbjuda
goda möjligheter för studenter till en internationell examen och ha ett gediget kursutbud på engelska som inkommande utbytesstudenter också kan ta del av.
– Konkurrensen om att sluta utbytesavtal
med goda samarbetsuniversitet är knivskarp, och där är trippelackrediteringen
som Hanken besitter en klar fördel. Också
andra samarbetsparter och nätverk som
Hanken är en del av är ett slags kvalitetsstämpel, förklarar Julin Lilius. QTEM för
studenter i kvantitativa ämnen, GBSN
för studenter och forskare med fokus på
u-länder, SCANCOR för forskning vid
Stanford University och ASLA-Fulbright för
mobilitet mellan Hanken och amerikanska
universitet, är några exempel på värdefulla
nätverk där det är viktigt att Hanken syns,
fortsätter hon.
TEXT: MARLENE GÜNSBERG

NÄRINGSLIVSSAMARBETE

Näringslivets intresse för Hanken ökar

H

anken har en lång och väletablerad tradition av samarbete i olika former med näringslivet i
Finland. Det har rört sig om till exempel
praktikplatser, casestudier i undervisningen och forskningen, Hankens partnerprogram och som senaste tillskott, Hanken
International Talent-initiativet som hjälper utländska studenter att etablera sig på
den finländska arbetsmarknaden.
Det senaste året har man kunnat skönja en klar ökning i näringslivets intresse av
att samarbeta med Hanken. Våra alumner
är attraktiva på arbetsmarknaden och vi
kan stoltsera med en rekryteringsprocent
på 94% som har fått en anställning inom
tre månader efter utexaminering.
– Hankens studenter är mycket nöjda
med sin utbildning och den relevans den
haft för deras karriär och de toppar faktiskt den nationella statistiken på det här
området, säger Susanna Paul, som är karriärplanerare på Hanken.
Företag är också intresserade av att
skapa sig ett arbetsgivarvarumärke och
rekrytera på plats på Hanken. Under den
årliga Hanken Network Day har företag
möjlighet att skapa en direkt kontakt med
studenter.
– Det lönar sig för företagen att presentera sig för studenterna så tidigt som möj-

ligt eftersom de flesta redan har jobb då de
utexamineras, fortsätter Paul.
Nikoline Stenman-Möller jobbar med
Hankens partnerprogram. År 2018 hade
Hanken sammanlagt 18 partnerföretag
som man samarbetar med på olika sätt.
Även hon har känt av det ökade intresset
för samarbete.
– Det är väldigt populärt bland företagen att delta i undervisningen, antingen i
form av gästföreläsningar eller att man ger
case-uppdrag till studenterna, säger Stenman-Möller. Employer branding och synlighet på sociala medier är också något
som blivit viktigare den senaste tiden, fortsätter hon.
Att knyta nya partnerföretag till Hanken
är en omfattande process. Man för ingående förhandlingar och gemensamma värderingar är en viktig faktor. Hållbarhet är en
viktig värdegrund för Hanken och företagen är allt mera intresserade av att delta i
undervisningen inom området.
– Vi har fått mycket positiv feedback av
företagen för det samarbete vi har och våra
studenter är också nöjda med den direkta kontakten med företag och att få jobba med riktiga case-uppgifter. I slutändan
strävar vi efter en win-win situation för
alla parter, summerar Stenman-Möller.
TE XT: M AR L ENE G Ü N S BE R G
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GLOBAL KOMPETENS

Hankens första MOOC-kurs hade deltagare
från hela världen

I

oktober 2018 ordnade Hanken sin
första Massive Open Online Course
(MOOC) kurs, som är en nätbaserad
kurs öppen för alla. Kursen Principles of
Service Management gavs på onlineplattformen Future Learn, som har miljontals
användare världen över och ett omfattande kursutbud.
Kursen baserar sig på pionjären inom
tjänstemarknadsföring, professor emeritus
Christian Grönroos videoföreläsningar.
Utöver föreläsningarna ingår också annat
material, berättar Gustav Medberg som
var planerare och koordinator för kursen,
och bidrog med innehåll till kursen.
– I kursen ingår övningsmoment och
tester i form av flervalsfrågor, artiklar,
diskussionsuppgifter och onlinetester.
Allt material är i automatiserad form så
att ingen behöver rätta dem manuellt.
Vi lärare modererade diskussioner,
svarade på frågor och hjälpte till att föra
diskussionerna vidare under kursen, säger
Medberg.
Kursen fokuserade på hur tjänsteföretag leds – både traditionella tjänsteföretag, som banker och turismföretag, men
också varuproducerande företag som vill
omdefiniera sin verksamhet som tjänsteverksamhet. Kursdeltagarna lärde sig om
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till exempel värdeskapande, produktivitet i tjänsteverksamhet, lönsamhet i kundrelationer, varumärkesstyrning och intern
marknadsföring.
– Kursen bygger på grundläggande teorier om vad service är, hur man ska tänka
kring service och att just service och kunden är det viktigaste oavsett om du säljer
en produkt eller om du är en hårfrisörska.
Så Christian Grönroos teorier kan appliceras på olika former av verksamheter
och det speglades också i deltagarna som
hade väldigt varierande bakgrund, säger
Medberg.
Omkring 1600 personer från över 130
länder gick kursen i den första omgången. De flesta var européer, men det fanns
också deltagare från till exempel Egypten,
Kina och Sydafrika.
– Deltagarna var en blandning av företagsledare i Finland eller managementkonsulter, akademiska forskare och fattiga
småföretagare med en liten cykeluthyrningsverksamhet. Det var jätteintressant
att alla de här möttes på den här kursen,
säger Medberg.
Kursen kommer under de närmaste
åren att ges två gånger per år på online
plattformen Future Learn.
T EX T: CA M I L L A BE R G HÄ L L

SOCIALT ANSVAR

Hanken uppmärksammar globala mål
för hållbar utveckling

I

november 2018 arrangerade Hanken för första gången en temavecka
för att uppmärksamma FN:s globala mål för hållbar utveckling. Världen står
inför många hållbarhetsutmaningar, allt
från miljöförstöring till ökad ojämlikhet,
och Hanken strävar efter att vara i främsta
ledet för att hitta innovativa och kollektiva lösningar på de globala utmaningarna.
Hållbarhetsveckan startade med konferensen Responsible Organising #2, som
granskade hållbarhet ur olika perspektiv, allt från hållbar finansiell ekonomi
till flyktingrättigheter. I konferensen deltog president Tarja Halonen, som i sitt tal
underströk högskolans roll då hon påpekade att vi som har utbildningen och kunskaperna också har ett ansvar i att möta
hållbarhetsutmaningarna i världen. I
samband med konferensen organiserades också en paneldiskussion som handlade om styrning av socialt ansvar och
företagsansvar.
– Paneldeltagarna var överens om att
det behövs mer styrning som baserar sig på
lagstiftning, eftersom frivilliga mekanismer
har visat sig vara ineffektiva och leda till att
det alltid finns de som åker snålskjuts, säger Sanchi Maheshwari, som är koordinator för socialt ansvar vid Hanken.

Under hållbarhetsveckan ordnades tio
olika evenemang med hållbarhetstema i
både Helsingfors och Vasa. Evenemangen bestod av bland annat seminarier, utställningar, en frukost där man fick tips på
hur man kan minska kemikalie- och plastavfall och en dag då man kunde donera
kläder.
En av Hankens målsättningar är enligt
högskolans strategi att utbilda ansvarsfulla experter och integrera hållbarhet i all
verksamhet. Högskolan har också undertecknat principerna för ansvarsfull ekonomutbildning (PRME) redan för över
tio år sedan. Hanken har förbundit sig till
att integrera de globala målen för hållbar
utveckling.
– FN:s Agenda 2030 – de globala målen
för hållbar utveckling – innebär en global
plan för ett värdigt liv, välstånd och fred
för människorna och planeten, nu och i
framtiden. Den här korttidsplanen kräver
brådskande och omfattande åtgärder av
oss alla. Hanken har både förmåga och
ansvar att bidra till hållbar utveckling
genom utbildning och forskning. Det
här formar framtidens ledare och har en
positiv inverkan på hela samhället, säger
Maheshwari.
TE XT: C AM IL L A BE R G HÄ L L
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HÖJDPUNKTER 2018

Hanken
Business Forum

Förnyad PRME
Champion-status
Hanken utsågs för tredje gången i
följd till en av 38 högskolor i världen
som ingår i PRME Champions 2018–
2019. Principerna för ansvarsfull
ekonomutbildning (PRME) är ett
FN-organiserat initiativ för att
synliggöra hållbarhet i högskolor runt
om i världen och utbilda ekonomer
som kan driva igenom en förändring
i framtiden. Gruppen arbetar med
att vidareutveckla en ansvarsfull
ekonomutbildning och jobba på
projekt som tangerar de utmaningar
som FN:s globala mål för hållbar
utveckling (Agenda 2030) ställer.
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På Hanken Business Forum
diskuterades vilka drivkrafter som
ligger bakom tillväxt och viljan att nå
framgång. Kring ämnet diskuterade
Bengt Holmström, MIT och Nobel
pristagare, Annu Nieminen,
VD för Upright project och Claudia
Ohlsson, Young Global Leader 2017
och VD för Exponential.
Under seminariet presenterades även
Hanken Inspiration Award, som
det här året gick till fintech bolaget
Enfuce för deras förmåga att skapa
nya digitala lösningar, växa lönsamt
och skapa nya arbetsplatser.

FOTO: KRISTIAN LÖVEBORG

Anders Wall
stipendiet 2018
Årets Anders Wall-stipendium på
125 000 SEK tilldelades hankeiten
William von der Pahlen. Vid sidan
av sina studier på Hanken är
William en serieentreprenör och
mångsysslare, som dessutom skapat
bred samhällsdiskussion via sin pod
cast #futucast. Han har för avsikt att
förverkliga en liknande podcast även
på global nivå där han intervjuar
framgångsrika förebilder.
– Jag kommer att använda stipendiet
till lanseringen av podcasten The
Impossible Show, där vi intervjuar
världens mest framgångsrika
människor, säger William.

HUMLOGinstitutet firade
10-år

Hanken
rekommenderas
mest i internationell
jämförelse
Enligt International Student Barometer
(ISB), en global enkät som Hanken
deltog i tillsammans med 129
andra universitet, skulle hela 94,3%
av våra internationella studenter
rekommendera Hanken. Studenterna
är nöjda med sin upplevelse och
anser sig vara verkligt engagerade
i sina studier. På områden som
kursinnehåll, inlärningsstöd, kvaliteten
på föreläsningarna och föreläsarna
klarar sig Hanken klart bättre än
snittet i Finland. Studentkåren fick
också beröm och dessutom omnämns
forskningen som särskilt stark på
Hanken.

HUMLOG-institutet är ett
gemensamt kunskapscenter vid
Hanken och Försvarshögskolan,
som bedriver empirisk forskning
inom humanitär logistik och
har blivit en bas för forskare
inom ämnet från hela världen.
Institutet firade 10-årsjubileum
i april genom att stå värd för
ett seminarium om aktuella
utmaningar inom humanitärt
bistånd och humanitär logistik.
I paneldiskussionen deltog
professorerna Gyöngyi Kovács
(Hanken) och Paul Larson
(University of Manitoba) samt
forskningsdirektör Hannu Kari
från Elisa och Kalle Löövi,
direktör för internationell
hjälpverksamhet på Finlands
Röda Kors.
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HÖJDPUNKTER 2018

Stipendiesammankomst
Under högtidliga former utdelades
den 22 maj hedersutnämningar
för bästa magister- och
kandidatavhandlingar och
stipendier för bäst presterande
utbytesstudent. Dessutom
utdelades Hankens Rector’s List
2018 till de 10 bäst presterande
magisterstudenterna.

Medlem i Global Business School Network
Hanken antogs som medlem i Global Business School Network (GBSN), som består av
över 70 ledande handelshögskolor och arbetar för att utveckla och stärka ekonomiskmerkantil utbildning i utvecklingsländerna. Via medlemskapet ska Hanken bygga
nya samarbetsnätverk inom utbildning och forskning. Hankens första GBSN-initiativ
är att erbjuda två stipendier åt studenter/alumni från GBSN-medlemsuniversiteten i
utvecklingsländerna för studier vid Hankens magisterprogram läsåret 2019–2020.
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Fortsatt
topplacering
i U-Multirank
universitetsranking
Hanken har rankats bland de tio
bästa universiteten globalt och
bäst i Norden på forskning och
citationsfrekvens i U-Multirank
universitetsrankingen. U-Multirank
har utvidgat sin ranking från 1300
läroinrättningar till att omfatta hela
1600 universitet i världen. Trots
den hårda konkurrensen placerar
sig Hanken fortsättningsvis i den
absoluta toppen bland många
namnstarka universitet i 95 länder.

Helsinki GSE
öppnades
Nobelpristagarna Bengt Holmström
och Jean Tirole höll varsitt anförande
när Helsinki Graduate School
of Economics (Helsinki GSE)
öppningsceremoni hölls den 24
oktober. Den nya nationalekonomiska
forskarskolan och forskningsenheten
är grundad av Hanken, Aaltouniversitetet och Helsingfors
universitet. Bengt Holmström framhöll
att det nu är rätt tid att grunda
Helsinki GSE eftersom avancerad
nationalekonomisk forskning behövs
mera än någonsin tidigare
i samhället.

Årets alumn 2018
Hanken utsåg Mikael Still till
Årets alumn under den årliga
Hankendagen den 12 oktober.
Mikael Still är företagaren och
styrelseproffset som har grundat
VisionWorks, Plommonet,
RomiSystems, A-zeta Consulting
och Nooga. Han utexaminerades
från Hanken år 1985 med
finansiering och investering
som huvudämne och har sedan
dess engagerat sig i Hankens
verksamhet på flera olika sätt,
bland annat som uppskattad
gästföreläsare, mentor och
Hankenambassadör.

FOTO: GEORGE ATANASSOV

13

HANKEN I SIFFROR
ANTAL
STUDENTER
HÅLLBARHET

Kandidatstudenter
1420

Magisterstudenter
963

Forskarstudenter
117

Personal*
255
årsverken

Utsläpp
(energi, papper, avfall)
187,75 ton

Kurser i
företagsansvar
45

TOTALT 2500

INTERNATIONELL STUDENTMOBILITET

* Undervisande
och forskande
personal, samt
övrig personal

PUBLIKATIONER 2018

Internationella
studenter
vid Hanken
191

Klass
A1–A4 &
C1**
Totalt
186

ANTAL
EXAMINA 2018:
Kandidatexamen
266
Magisterexamen
312

varav JUFO*
– Nivå 2
48

Hankeiter utomlands 292

Doktorsexamen
6

varav JUFO*
– Nivå 3
28
*Nationell Publikationsforumklassificering
** A1–A4 refereegranskade publikationer i tidskrifter
C1monografier (böcker)
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Resultaträkning

2018

2017

4 744 498,80
898 745,33
286 025,56

4 170 731,88
1 513 752,16
74 588,00

5 929 269,69

5 759 072,04

-16 489 222,70
-428 755,80
-7 677 961,95

-16 662 164,84
-428 755,80
-8 057 931,89

-24 595 940,45

-25 148 852,53

STATLIG FINANSIERING

16 861 000,00

16 950 000,00

Underskott från egentlig verksamhet

-1 805 670,76

-2 439 780,49

2 257,00
0,00
-2 257,00

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

-4 989 523,82

7 240 333,01

362,23

145 367,77

-6 794 832,35

4 945 920,29

2018

2017

INTÄKTER
Understöd
Intäkter från affärsliknande verksamhet
Övriga intäkter
KOSTNADER
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar
Övriga kostnader

MEDELANSKAFFNING
Donationer
Statlig medfinansiering
Överföring till fond
INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHETENS RESULTAT
FÖRÄNDRING AV FOND

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

AKTIVA

Balansräkning

Markområden och byggnader
Placeringar
Kortfristiga fordringar
Kassa- och banktillgodohavanden

21
102
1
1

866
997
423
883

343,60
189,37
192,05
567,98

Aktiva totalt

128 170 293,00

22
96
1
16

295
245
430
095

099,40
291,06
009,10
935,14

136 066 334,70

PASSIVA
Eget kapital
Grundkapital
Fonder
Balanserad vinst
Räkenskapsperiodens resultat

75
18
27
-6

185
436
188
794

060,22
883,61
517,12
832,35

75
23
16
4

185
669
746
945

060,22
080,70
567,97
920,29

114 015 628,60

120 546 629,18

5 765 395,20
8 389 269,20

6 726 294,40
8 793 411,12

128 170 293,00

136 066 334,70

Främmande kapital
Långfristigt främmande kapital
Kortfristigt främmande kapital

Passiva totalt
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