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Transformative Action for
Sustainable Outcomes:
Responsible Organising
This book explores how different actors can
responsibly organise to address the sustainability challenges that humankind is facing, as
expressed in the United Nations Sustainable
Development Goals. It offers topical examples
from across the world and from organising of
companies and other organisations, supply
chains, networks, ecosystems, and markets.
The book is edited by Maria Sandberg and
Janne Tienari and contains contributions from
35 researchers affiliated with Hanken’s Area of
Strength Responsible Organising.

Johtaminen ja globaali talous
Janne Tienarin ja Susan Meriläisen kirjassa
käsitellään johtamisen kysymyksiä, jotka tarjoavat aineksia globaalin talouden hahmottamiseen ihmisten (ja muiden kuin ihmisten) välistä
kanssakäymistä ja vuorovaikutusta syvällisesti
ymmärtämällä. Vastaukset näihin kysymyksiin
avaavat kytköksiä teknologioiden, rahan, kulttuureiden, median ja ympäristön kantokyvyn välillä. Kirja antaa ideoita koronapandemiassa ja
sen jälkimainingeissa ajankohtaiseen talouden
uudelleenarviointiin ja vastuulliseen organisaatioiden ja yhteiskuntien jälleenrakentamiseen.

Business marketing: Managing
value creation
This book, by Daniel Kindström, Christian
Kowalkowski and Anders Parment, delivers comprehensive coverage of the theory and
practice needed to understand today’s fastpaced B2B markets and how to act on them.
Being able to navigate on contemporary markets and include marketing in firm strategy is
becoming a key capability for successful firms.
The book reflects the latest trends and issues and
incorporates recent research insights on how to
manage value creation and build competitive
advantage.

Authors April J. Spivack and Alexander McKelvie present the development of the concept of
entrepreneurship addiction, contributing to wider
discussions of the ‘dark side’ of entrepreneurship.
Focusing attention on mental health issues and
neurodiversity among entrepreneurs, it offers
insights into conflicting findings regarding entrepreneurial well-being.

Sustainable Investing - Beating
the Market with ESG
This book by Hanna Silvola and Tiina Landau
explains why sustainable investments are profitable and can even beat the market. It provides
both academic findings and practical models
for assessing the sustainability of investees and
includes practical tools to make ESG analysis a
part of investment analysis alongside case studies and expert interviews. The book shows how
investors can support companies in achieving
positive impact through active engagement.

Age at Work: Ambiguous
Boundaries of Organizations,
Organizing and Ageing
Age at Work by Jeff Hearn and Wendy Parkin, with Charlotta Niemistö and Richard
Howson, explores the myriad ways in which
‘age’ is at ‘work’ across society, organizations
and workplaces, with special focus on organizations, their boundaries, and marginalizing processes around age and ageism in and
across these spaces. Enriched with insights from
the authors’ lived experiences, Age at Work is a
major and timely intervention in studies of age,
work, care and organizations.

Stocks for All: People’s
Capitalism in the Twenty-First
Century
Public stock markets are too small. This book by
Petri Mäntysaari is an effort to rescue public
stock markets in the EU and the US. There should
be more companies with publicly-traded shares
and more direct share ownership by retail investors. Anchored in a broad historical study of
the regulation of stock markets and companies
in Europe and the US, the book proposes ways
to create a new regulatory regime designed to
help firms and facilitate people’s capitalism.
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LEDAREN

Hundra år av framtid

D

å Finland firade 100-årsjubileet för sin
självständighet kändes det lämpligt att ta
fram det budskap Hanken hade i samband
med sitt eget dito jubileum: 100 år av framtid. Sloganen återspeglade vårt förhållningssätt till
vårt stora årsjubileum: en milstolpe för en förgången
tid, men även startskottet för något nytt.
När vi nu ser tillbaka på året 2021 och det år när
Hanken fyllde 112 år, kan vi väl konstatera att det
var ett startskott för något nytt. Året präglades återigen av pandemin och ständiga möten kring hur vi
skulle hantera den föränderliga situationen. Samtidigt kunde vi konstatera att våra värsta farhågor om
brist på sommarjobb och arbetslöshet under sommaren 2020 inte förverkligades. Hankeiterna var och
är mycket attraktiva på arbetsmarknaden, man vågar
ta ut sina betyg och träda in i arbetslivet.
Det som vi satsat på hårt under året - att stöda studenterna på olika sätt genom studievägledning, studiecoachning och psykoterapi - gav resultat. Antalet
studiepoäng ökade då välmåendet, förhållandena
till trots, kunde hållas på en god nivå genom stödåtgärderna. Också undervisningen fick goda vitsord i de
undersökningar som gjordes. Vi klarade av att göra
ett digitalt språng med hedern i behåll. Vi kan således
konstatera att vi fortsättningsvis klarat av att uppfylla
ändamålet till att Hanken ursprungligen grundades
1909, nämligen att svara på behovet av svenskspråkiga ekonomer i näringslivet.
Med sin starka sociala kompetens och språkkunskap blev Hankenalumnerna i tiden snabbt en
värdefull tillgång för den finska exportindustrin och
denna internationella profil har enbart stärkts genom åren. Idag hör Hankens alumnkår de facto till de
mest internationella i Finland – våra alumner finns
i över 75 länder världen runt och cirka 20 procent av
hankeiterna jobbar utomlands efter utexaminering,
den högsta procenten bland alla universitet i Finland.
Vår obligatoriska utlandsperiod på kandidatnivån
och det faktum att 37 procent av vår personal 2021
var internationell gör att vi med fog kan säga att Hanken har varit en betydande bidragande faktor i Finlands internationalisering under de gångna 112 åren.
Då vi också under året förnyade vår trippelackreditering genom att få fortsatt ackreditering av AMBA, är
Hanken en internationell skola av världsklass med
en status som endast 1 procent av alla handelshögskolor i världen uppnått. Det här kan vi vara mycket
stolta över.
Vi ser också på Hanken som en plats där det finlandssvenska arvet möter en föränderlig global
ekonomi. Den forskning vi bedriver och den utbildning vi erbjuder skall vara relevant för såväl nationel-
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la som internationella aktörer. Under året steg antalet
externa ansökningar för forskningsfinansiering för
första gången till över hundra under ett år, och de
preliminära siffrorna för vår forskningsverksamhet
visar på ett rekordår då det gäller publikationsverksamhet.
För att kunna bedriva forskning av högsta internationella kvalitet och erbjuda en utbildning av världsklass måste vi vara öppna för impulser från vår omvärld och ingå samarbeten med både nationella och
internationella aktörer. För oss är ett självständigt
Hanken en förutsättning för att kunna göra det. Endast genom att själva kunna bestämma vart vi riktar
våra resurser och flexibelt anpassa vår verksamhet
kan vi möta de krav som framtiden ställer. Den medelinsamling som pågår till medlet av 2022 stärker
denna roll och bidrar till att vi kan möta kommande
utmaningar med gott mod.
Då jag nu övergår till nya utmaningar och avslutar min rektorsperiod på Hanken, vill jag passa på
att tacka alla dem som möjliggjort den utveckling vi
sett på Hanken. År 2021, som ändå på många sätt var
ett svårt år, skulle inte ha varit så framgångsrikt om
inte alla hade ställt upp: den forskande och undervisande personalen, vår administrativa personal, våra
studenter och alla de som stött oss på många sätt. Ett
stort tack än en gång till er alla och jag önskar Hanken all lycka och framgång - jag är övertygad om att
Hanken har 100 strålande år av framtid framför sig.
Karen Spens
Rektor för Svenska handelshögskolan

KORT OM HANKEN

HANKEN – en internationell
handelshögskola med stark
förankring i näringsliv och
samhälle
Svenska handelshögskolan, Hanken, erbjuder utbildning på
kandidat-, magister- och forskarnivå i Helsingfors och Vasa.
Endast en procent av världens handelshögskolor har de tre
mest ansedda ackrediteringarna EQUIS, AACSB och AMBA.
Hanken är en av dem.
Hanken har fyra institutioner: finansiell ekonomi och nationalekonomi, företagsledning och organisation, marknadsföring samt redovisning och handelsrätt. Dessutom har Hanken ett center för språk och affärskommunikation. Hankens
fyra styrkeområden är:
• konkurrensanalys och servicestrategi
• finansiering, redovisning och företagsstyrning
• ansvarsfull organisering
• att leda för tillväxt och välmående.
Hankens strategi 2030 betonar forskning och utbildning
av hög kvalitet, internationalisering, starka näringslivskontakter och hållbarhet. All verksamhet präglas av de nordiska
värderingarna jämlikhet, öppenhet och integritet. Hanken har
förbundit sig att bli koldioxidneutralt senast år 2030.
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STYRELSEORDFÖRANDE

Fem frågor till Hankens nya
styrelseordförande Christoph Vitzthum
Vad betyder Hanken för dig?
– För mig betyder Hanken ganska mycket. Jag har

Christoph Vitzthum
valdes till ordförande
för Hankens styrelse
i januari 2022.
Han efterträdde
hedersdoktor Jannica
Fagerholm, som
avslutade sin 14
år långa karriär i
Hankens styrelse.

själv studerat på Hanken och nu studerar min son
där. På Hanken träffade jag många av mina bästa
vänner och där fick jag inspiration för en karriär
inom näringslivet. Det är inte bara en utbildning utan
det blir en del av ens identitet, Hankenandan finns
på riktigt. Det är något som oroar mig, att de som
har börjat studera under coronatiden inte har fått
samma upplevelser.

I vilken riktning vill du utveckla Hanken?
– Jag tycker Hanken har en ganska tydlig strategi

men samtidigt skall vi inte heller nöja oss, Hankens
målsättningar kunde vara ännu mer ambitiösa. Undervisningen kunde bli ännu bättre och framför allt
insikten om att studerandena är våra kunder. Hur
de upplever undervisningen och sin tid på Hanken
har en inverkan på allting: hur bra personal vi lyckas
rekrytera, tänket kring livslångt lärande, hur studerandena vill fortsätta sitt engagemang på Hanken
efter att de kommer ut i arbetslivet och så vidare.
– Vi kunde också bli bättre på företagsrelationer.
Jag vet att det är svårt då jag suttit på andra sidan
av bordet. Båda vill ha ett närmare samarbete men
man vet kanske inte riktigt vad man vill få ut av det.
Vi behöver kunna artikulera vår ambitionsnivå och
jobba tillsammans för ett samarbete som är till nytta
för båda. Den internationaliseringsprocess som började för flera år sen är också något att bygga vidare
på genom mera samarbete med utländska universitet
och högskolor.

Vilka är Hankens styrkor?

– Styrkorna bygger långt på Hankenandan. Hanken
är ett tryggt ställe att studera på, med en stödjande
atmosfär. Hanken har de finansiella resurserna för
att utveckla verksamheten och det akademiska programmet är av mycket hög standard.

Vilka är utmaningarna för Hanken?

– Utmaningarna ligger i den statliga finansieringsmodellen som alla universitet får kämpa med. Det
finns också en risk för att vi blir för homogena i vårt
tänkesätt. Fastän vi som handelshögskola kan ha ett
klarare fokus än ett tvärdisciplinärt universitet kan
det finnas en risk att vi vänder blicken för mycket
inåt.

Vilka är dina bästa tips till studenter som ska ut
i arbetslivet?

– Mitt tips nummer ett är absolut att vara nyfiken
på allting som händer i samhället och världen, inom
politik, kultur och social utveckling exempelvis. Det
är en otrolig styrka att som ung ekonom vara nyfiken
och vetgirig med ett bredare perspektiv än de fackområden man jobbar inom. Världen står inför jättestora
förändringar och utmaningar. Ju större holistisk
förståelse man har för hur världen fungerar, desto
bättre utrustad är man.
Text: Jessica Gustafsson
Foto: Fazer

Hankens styrelse för mandatperiod
1.1.2022 – 31.12.2024:
Interna medlemmar:
Mats Ehrnrooth, professor i företagsledning och organisation
Kenneth Högholm, professor i finansiell ekonomi
Mikko Vesa, biträdande professor inom företagsledning och organisation
Viveka Ekholm, kvalitetssäkringskoordinator
Studentmedlemmar:
Jennifer Holmberg, ekonomie studerande
Sebastian Ståhlberg, ekonomie studerande
Externa medlemmar:
Roger Holm, direktör, Wärtsilä Marine Solutions
Janne Larma, arbetande styrelseordförande, eQ Oyj
Janicke Rasmussen, Dean Master, Handelshøyskolen BI
Christoph Vitzthum, koncernchef, Fazer
Styrelsens sekreterare:
Helena Strandell, planerings- och utvecklingschef

4

KOLUMN

Chef, är du redo för den nya
generationen?

D

e smarta arbetsgivarna har i god tid insett
att dagens unga har andra förväntningar
på arbetslivet än vad vi lite äldre hade. Där
en rättfram ledningsstil à la “Utför detta!”
funkade utmärkt i början på 2000-talet går det inte
lika bra hem hos millennialerna, det vill säga de som
är födda under sent 80-tal fram till 2000, och Generation Z som är födda efter millennieskiftet.
I vissa sammanhang porträtteras de här generationerna som en vitt skild människoart från homo
sapiens. Det är förstås ett misstag. Men det är också
ett misstag att inte ta i beaktande att det finns skillnader mellan generationerna som man som arbetsgivare och chef bör anpassa sig till.
Det är oerhört inspirerande att jobba med dagens
ungdomar. I min roll som chef och mentor har jag
lärt känna ambitiösa och klipska människor som inte
bara strävar framåt utan också vill ta ett bredare ansvar för vart vår värld är på väg.
Där jag som nyutexaminerad ekonom godtog långa
dagar och veckoslutsjobb utan att gnälla, är de yngre
generationerna idag mer måna om att uppnå balans
mellan arbete och fritid. Det betyder inte att de inte
skulle kunna ge järnet inför en stor pitch eller transaktion, men de är noga med att ta ut övertiden som
ledighet då tempot tillåter. Det här är givetvis en hälsosam utveckling.
Det att en djupare mening skulle vara viktigare
än en hög lön får vi läsa mycket om i medierna. För
många unga i dag är det viktigt att jobba för en arbetsgivare vars värderingar är samstämmiga med ens
egna. Men det betyder inte att lönen inte spelar någon
roll. Dagens ungdomar är mycket medvetna om sin
löneutveckling och vill ha en klar plan för hur den
kommer att utvecklas. Alltid kan eller ens ska man
inte som arbetsgivare möta deras krav men samtidigt uppmanar jag de unga att följa en gyllene regel
jag tyder mig till i alla pekuniära förhandlingar: om
man alltid ber om lite får man heller aldrig mycket.
Myten om “snöflingesyndromet”, det vill säga att
endast man själv är unik och ska behandlas annorlunda, med bortskämda ungdomar curlade av sina
föräldrar är överdriven. De här generationerna är
tvärtom mycket medvetna om att de ständigt befinner

Lena Barner-Rasmussen
Skribenten är Hankenalumn och grundare av
konsultbyråerna Oddly och Faux Pas.
sig i knivhård, ofta global, konkurrens, både verklig
men också imaginär på grund av att man hela tiden
kan jämföra sig med andra på sociala medier.
Den största skillnaden mellan min generation och
de yngre generationerna är en påtaglig ångest över att
inte vara tillräckligt bra. Ledarskapscoacher predikar
om att good enough duger. Det gör det också, men
då man inte har mycket erfarenhet i bagaget är det
väldigt svårt att kalibrera skalan på good enough. Lätt
kalibreras den på sociala medier, och som vi alla vet
är det ett säkert recept för att rasera självförtroendet.
Om jag bara fick ge ett råd till dagens arbetsgivare gällande hur de bäst leder våra unga idag skulle
det vara att satsa på att bygga upp en bra och välfungerande feedbackkultur. Glöm årliga utvecklingssamtal och satsa i stället på att både formellt
och informellt upprätthålla en ständig dialog för att
hjälpa de unga att kalibrera sin good enough-skala.
Det gäller att dela med sig av positiv feedback men
också förstås av den negativa varianten. Det är lätt att
berömma, men man utvecklas inte om man bara får
rosor. Det är smärtsamt att ge negativ feedback och
det svider att höra den. Men om den ges konstruktivt
och med empati vinner alla parter på det.
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BUSINESS LAB

Hanken Business Lab
– Inspiring people
Concentration, discussion, inspiration, exchange of ideas – the
atmosphere is palpable when you step down into the basement
of Hanken in Helsinki. Here is Hanken Business Lab, an innovative
incubator with the goal of helping start-ups, growth companies,
associations and individuals to grow.

T

he Helsinki lab was founded in 2016, with a
second Hanken Business Lab being inaugurated in Vaasa one year later. Its directors are
two Hanken alumni: Markus Wartiovaara
(Helsinki) and Jan Sten (Vaasa).
Markus Wartiovaara encouraged the Lab in Helsinki to develop into an integral part of the international
entrepreneurial ecosystem.
“If you want to come back to Hanken, we want to be
the place with the lowest threshold. Our activities are
not only for start-ups, but for Hanken students of all
ages. If you have got stuck in your career, or want to
create something new, you are always welcome back
– to a creative and supportive environment.”
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The Lab in Vaasa also offers students a unique
chance to learn how to navigate their way through the
world of entrepreneurship. The activities at the Vaasa
Lab are more time-restricted; most students start and
run their business only while pursuing their studies.
“The students use the Lab as an opportunity to gain
experience about entrepreneurship and business innovation, two things that are also known to improve
the chances of getting a job after graduation,” says
Jan Sten.
Today, Hanken Business Lab has over 50 members,
a unique mix of everything from internationally successful companies to non-profit organizations. Three
of them are presented here:

INSPIRING PEOPLE

Monika Liikamaa

co-founder and co-CEO of Enfuce
Tell me, what does your company do?

“Among other things, we are a payment services
provider for banks, the commercial sector and companies. We are directly connected with MasterCard
and Visa and we are the first in the world to have
card issuance and payment processing in a public
cloud, approved by the Finnish Financial Supervisory
Authority. Enfuce was founded in 2016 and we now
have 125 staff members handling daily payments for
16 million end customers.”

What are Enfuce’s biggest successes?

“We make services better, faster and globally scalable compared to our competitors, which allows
us to truly help our customers achieve their goals.
Our Net Promoter Score stands at 95. The core of
our business is made up of four areas: we are the
best in the world at this technology, we have people
with the right experience and attitude, we follow the
compliance principles because the industry is very
strictly monitored, and our processes are rock-solid.”

What has been the most challenging part?

“In the beginning, we had no money, then came the
pandemic and now the war in Ukraine, but we have
survived, and are doing what we can to help out in
terms of the war. It is a question of attitude – we
want to always be moving forward. ‘The shit hits the
fan’ every day, but it depends on how you handle the
situation. We have massive, ambitious goals because
we want to change the world.”

In what way has Hanken Business Lab helped
you?

“I strongly believe in networking, and the Lab is a
good forum for getting involved, because there is this
willingness to help each other. Overall, we maintain
close contact with Hanken, as many Hanken students
work for us, some of our employees are attending the
Hanken Executive MBA programme, and others are
upskilling at Hanken & SSE.”

What advice would you give to those wishing
to start a business?

“Just do it! What’s the worst that can happen? No
one dies, and you will learn stuff. If you have an idea
and a problem you want to solve, dare to start your
business – and dare to ask for help.”

What are your plans for Enfuce in the future?

“The goal is an IPO in 2026, and to succeed, we need
to go global. This year, we are focusing on Europe.
We now have offices in Finland (Espoo and Åland),
Stockholm, Riga, Berlin, London and, soon, Amsterdam. We are also preparing to expand westward;
hopefully we will be established in North America in
the spring of 2023.”
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INSPIRING PEOPLE

William Engblom

co-founder and head of business
development at Talentrator
Tell me, what does your company do?

“Talentrator, in its current form, started operations
in September 2021. We have built up a platform of
over 15,000 coders from all over the world, mainly
from Eastern Europe, Africa and Asia, that through a
pre-screening process, get matched with fast-growing
start-ups and growth companies, primarily from the
Nordics. Unlike traditional recruitment businesses,
we are a software-driven company for companies that
want to boost their access to pre-vetted developers.
Our mission is to help the best international developers shine in front of top companies by dismantling
cultural biases. We currently have ten employees
consisting of six nationalities and have received EUR
270,000 from investors.”

What are Talentrator’s biggest successes?

“The fact that we found the right people to hire,
right from the start. We have three co-founders:
Carl-Wilhelm Unnérus, Maximilian Wittmer
and myself, who complement each other and share a
common vision. We have succeeded in hiring driven
individuals who share that vision.”

What has been the most challenging part?

“Given that I am so young – 21 years old – there are
many areas I lack experience in. Sometimes it can be
challenging to know which way to go. In those cases,
the key is to find people who have done this before
and want to help you. It is a question of seeking out
the right networks and mentors.”

In what way has Hanken Business Lab helped
you?

“Lab Director Markus Wartiovaara is always willing
to help with practical matters. He also gives valuable feedback. At the Lab, you meet very interesting,
like-minded people who offer you new perspectives.
Here I become part of a network that is relevant to
my company.”

What are your plans for Talentrator in the
future?

“Right now, our focus is on the product itself.
Our own programmers and coders are constantly
improving our processes. We want to build up a
strong foothold here in the Nordic countries, but
we have greater visions of fairly quickly becoming
a world-leading solution for companies to employ
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coders in an effortless and secure way. We also want
to help coders find meaningful jobs, such as those
living in countries with poorer working conditions.
We want to create better opportunities for individuals
around the world.”

What advice would you give to those wishing
to start a business?

“It’s easy to have an idea, but harder to realize it.
Talk to as many people as possible, including people other than your acquaintances, to get different
perspectives. And start working on your idea. Most
probably, the end product is still very different from
your initial idea.”

Christoffer Lundström
founder of CHL Sales Agency
Tell me, what does your company do?

“CHL Sales Agency allows smaller companies that
cannot afford to hire staff, to hire a salesperson for,
for example, 1-3 days a week. We offer a professional
salesperson who works towards the company’s targets. Our customers include, for instance, print media
and education enterprises. I started the company in
2016 and made a living from it for many years. Even
though it is no longer my main job, it was this idea
that got me into entrepreneurship.”

What have been CHL Sales Agency’s biggest
successes?

“When I hired the first staff members. It was a sign
that we were moving forward and the business was
taking off. I went from a one-man company to a proper workplace with multiple employees.”

What has been the most challenging part?

“Maintaining staff, making sure they are thriving,
and that everything runs smoothly. My role also
changed once I got employees – I was no longer just
managing myself.”

In what way has Hanken Business Lab helped
you?

“I received an incredible amount of help from the Lab
at the beginning. It all started with me sparring with
the then director of the Vaasa Lab, Nina Ingves. I
also received a lot of help and inspiration to move my
business forward whenever I participated at courses
at the Helsinki Lab. Others critically looking at your
business from a completely different perspective,
is valuable.”

What are your plans for CHL Sales Agency in
the future?

What advice would you give to those wishing
to start a business?

“Keep track of your finances. Strive to have stable
company finances. Learn to live on a lower salary
during the first five years, build a solid foundation to
be able to earn better later on.”

Text & Business lab photo: Jessica Gustafsson

“The company has become more of a side-job recently, as my new company, Bed Invest, is taking up
more of my time. Today, CHL Sales Agency has one
employee and the plan is to keep it at that same level,
depending of course on how the market develops. I
have been bitten by the entrepreneurship bug – it
is really fun and interesting, but also challenging, of
course. Being free to develop a business and constantly strive to improve, is more of a lifestyle than a job.”
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HÅLLBARHET

Hanken utforskar
kommersialisering av
grön vätgas i Österbotten
Utbyggnaden av sol- och vindkraft är på god väg, men ännu saknas
storskaliga lagringsmöjligheter för elenergi. Grön vätgas kan bli
lösningen, men det krävs nya affärsmodeller. Hankens forskning om
ekosystem ska bidra till att Österbotten får fart på vätgasekonomin.

G

rön vätgasteknologi har haft en lång väg
från uppfinning till marknad. I flera decennier har det forskats om hur man genom elektrolys omvandlar vatten till vätgas och syre och tar tillvara spillvärme i processen.
Det kommersiella genombrottet har ändå låtit vänta
på sig, men under de senaste åren har teknologin fått
ett nytt lyft i storskaliga tillämpningar för grön energiförsörjning.
I juli 2020 presenterade EU-kommissionen sin vätgasstrategi för ett klimatneutralt Europa 2050 och nu
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ses grön vätgas som ett viktigt komplement till övriga
förnybara energiformer, som sol och vind.
– På årets Energy Week i Vasa fanns grön vätgas
med i många av de lösningar som de ledande bolagen
inom energibranschen presenterade, men i Österbotten ligger vi ännu en bra bit efter Centraleuropa, säger
Kaisa Penttilä, projektchef för H2 Ecosystem Roadmap och doktorand på Institutionen för företagsledning och organisation på Hanken i Vasa.

Österbotten och övriga Finland
ligger fortfarande en bit efter
Centraleuropa när det gäller grön
vätgas, säger projektchef
Kaisa Penttilä.

Hanken spelar viktig roll

Projektet H2 Ecosystem Roadmap drivs av Hanken, tillsammans med yrkeshögskolorna Novia och
VAMK, och syftar till att få i gång ett brett samarbete
kring grön vätgas i Österbotten. På sikt ska regionen
bli en ledande aktör inom den växande teknologin.
– Inom projektet sammanför vi olika aktörer för
att skapa nya ekosystem för den framväxande marknaden kring grön vätgas. Här kan Hanken ta en viktig
roll med sin forskning om hur man kommersialiserar innovationer och skapar nätverk mellan olika
företag och organisationer, säger Penttilä, som själv
skriver sin doktorsavhandling om affärsutveckling
på ekosystemnivå.
Hon delar in aktörerna i fyra grupper: starka teknologiledande företag inom energi, deras underleverantörer, lokala nätverk av konsumenter samt forsknings- och utbildningsorganisationer.
– I Vasa finns det ett flertal bolag inom energibranschen, bland annat Wärtsilä, Danfoss och Hitachi Energy, som redan kommit långt inom teknologier som
kan användas inom vätgasekonomin. De har en viktig roll för att fördjupa kunskaperna i hela regionen.

Pilotprojekt sprider kunskap

Inom projektet har man också genomfört en kartläggning för att utreda underleverantörernas inställning
inför omställningen till grön vätgas. Många svarar att
de vill vänta och se hur det utvecklas.
– Den här gruppen av små och medelstora företag borde vara aktivt med i pilotprojekten för att
förstå vad omställningen kommer att innebära för
deras komponenter och underleverantörstjänster.

Annars riskerar de att hamna på efterkälken på den
globala marknaden.
Den tredje gruppen är viktig som en lokal pionjärmarknad för den decentraliserade energiförsörjning
som grön vätgas erbjuder.
– Om hushåll, byar och bostadsområden övergår till
energisystem som bygger på grön vätgas bidrar det
till att kunskapsnivån i regionen höjs, att den lokala
marknaden växer och att producenternas satsningar
får uppbackning.

Nya affärsmöjligheter

Den fjärde och sista biten är att höja kompetensen
genom utbildningar på olika nivåer.
– Fokuseringen ligger ofta på de tekniska lösningarna, men för en businesskola uppstår det också nya
möjligheter när tekniken ska hitta sin marknad. Hanken kan bidra med kunskap om hur man leder, finansierar och utvecklar nya projekt.
Projektet H2 Ecosystem Roadmap har under vintern 2021–22 arrangerat två seminarier. Ett till kommer att ordnas under försommaren och ytterligare
ett i samband med att projektet avslutas i oktober.
– När projektet är genomfört behöver det drivas
vidare av forskare som har både kunskap och passion för ämnet. Det här ska inte bli någon rapport
som hamnar i en skrivbordslåda, säger Kaisa Penttilä.
Text: Johan Svenlin
Foto: Johan Svenlin och iStock
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OPINION

The negative effects of e-commerce
delivery can be reduced
The last mile is the most challenging part of the supply chain: it is expensive,
produces emissions and causes disruptions.

T

he rapid growth in e-commerce increases
deliveries. At the global level, the volume of
e-commerce tripled from 2014 to 2019. The
COVID-19 pandemic has further accelerated
this growth, and global e-commerce grew by more
than 25% last year. The pandemic brought new actors
to the market, in particular as a result of increased
restaurant home deliveries and food e-commerce.
Because we buy food more often than, for example,
clothes, a part of grocery shopping moving online has
already led to an increase in e-commerce.
The last mile of the delivery is the most expensive,
produces the most emissions and causes plenty of
other disruptions. This is why we need to plan interventions to reduce the negative impacts of the
last mile.
The deliveries often start out efficiently, and the
amounts of goods transported are large at that stage.
Thousands of parcels at a time can be transported in
the hold of an aircraft or on a ship.
The problems caused by deliveries increase as the
parcel approaches the customer. The most significant negative effects of e-commerce deliveries include
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emissions, the traffic jams caused by delivery vehicles, accidents, the parking of delivery vans on pavements or streets and the noise created by transport.
Last-mile deliveries cause significant problems especially in city centres. The World Economic Forum
has calculated that, unless we come up with new solutions to the problems posed by last-mile deliveries,
the number of delivery vehicles will increase by 35%
in the next 10 years.
Making e-commerce deliveries more sustainable requires effort from online stores, delivery companies,
cities and municipalities, and consumers. Retailers
can offer more sustainable delivery options, similarly
to how options such as express delivery are offered
these days. Studies show that consumers are willing
to choose eco-friendly options if those are offered and
if the delivery options’ effects on the environment are
presented clearly, for example by stating the carbon
dioxide emissions produced by each option.
New technology is being developed to improve the
sustainability of deliveries. Most of it is related to the
electrification of delivery vehicles and biofuels.

Various light electric freight vehicles – such as cargo
bikes, electric scooters, and small four-wheeled Paxsters – are being used more often for deliveries. According to a study by the Hanken School of Economics, delivery with a cargo bike can be made at least as
efficient as – or even more efficient than – delivery
with a van in densely populated areas.
Solutions of the future include robots and autonomous vehicles. One possibility is a parcel locker that
moves around an area, from which consumers can
pick up their parcels when it suits them best. This
kind of moving delivery robot is currently being piloted in the Jätkäsaari district of Helsinki.
The task of cities is to ensure that delivery solutions
are taken into consideration in planning, the granting
of permits and when making decisions about infrastructure. In fact, cities should actively take part in
developing e-commerce delivery options.
Sensible last-mile solutions take sustainability into
account not only by minimizing emissions. It is not
meaningless to consider issues such as how the increased amount of packaging waste created by the
growth in e-commerce is dealt with, what the working
conditions of delivery company employees are like,
or how much noise and traffic congestion is created
and how many dangerous situations are caused by
the delivery of goods.
All of us can reduce the strain e-commerce puts on
the environment by demanding more sustainable delivery options and paying a little more for them. If we
accept longer delivery times, deliveries can be combined and optimized.
Parcel lockers have quickly become more common
in Finland. The ecological sustainability of this model
depends on factors such as what means of transport
the consumer uses to go pick up the parcel.
Making the last mile of e-commerce delivery more
sustainable and customer-friendly is very important.
Technological development offers us the chance to
do so, but now we need everyone to work together.

Hanken School of Economics is
coordinating the i-SMILE project
funded by Nordic Innovation.
The project purpose is to increase
sustainability in urban last mile
deliveries by understanding how
innovations in urban last-mile
may reduce the negative effects of
e-commerce and at the same time
create world-class delivery services
for consumers.

Anna Aminoff
The author is an Associate
Professor at the Hanken School of
Economics.

This text was originally published in Finnish in Helsingin
Sanomat on 29 November 2021.
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QUANTUM

Quantum utbildar
framtidens ledare
inom ekonomi och
teknologi
En starkare koppling mellan ekonomi och
informationsteknologi, effektivare hantering av
big data, bättre datadrivet beslutsfattande och
nya fintechlösningar – bland annat detta vill
Quantum på Hanken vara med och utveckla.
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Q

uantum, som är ett specialdesignat, börsliknande
utrymme på Hanken, ger
studenterna tillgång till databaser som Bloomberg, Reuters, Eikon,
FactSet och Capital-IQ. Här hanteras
bland annat finansiella data och företagsdata. För att svara på den starka digitaliseringstrenden har Quantum ökat fokus
på alternativa data, det vill säga all information som inte finns i databaserna.
- Av all big data på nätet är 95 procent
ostrukturerat och det kräver ett stort
kunnande inom programmering. Tidigare kunde vi nöja oss med kvantitativa
metoder med hjälp av databaserna, säger
Benjamin Maury, Quantums direktör
och professor i finansiell ekonomi.

Massiva mängder information

Att fatta beslut som stöder sig på data
har alltid varit viktigt men spelar en ännu
större roll nu då vi kontinuerligt får massiva mängder information, bland annat
via webben, satelliter och sensorer. Var
och en av oss genererar data och Maury
lyfter fram exempel på hur man kan utnyttja den informationen.
- Du kan följa med försäljningen vid en
affär genom att följa satellitbilder på parkeringsplatsen för att ha koll på kunderna,
om det sker en förändring i trenden med
fler parkerade bilar på gården. Via sociala
medier kan du till exempel samla data om
ett företags varumärke genom att analysera vad nuvarande och tidigare anställda
skriver om företaget.
För att följa Hankens strategiska mål om
näringslivsrelevans har Quantum rekryterat två Professors of Practice, Daniel
Pasternack och Peter Sarlin.
- Vi ska inte hålla vår verksamhet för
oss själva utan samarbeta med näringslivet och industrin. Professors of Practice är guld värda, både gällande att dela
med sig av sina nätverk och aktivt delta i
vår verksamhet, säger Maury.

ta fram en lösning för datadrivet beslutsfattande med hjälp av ESG-data (ESG står
för hållbarhet inom miljöfrågor, sociala
frågor och god förvaltningssed).
- Mitt team arbetade utgående från den
sociala aspekten eftersom vi vet att dålig
företagskultur för med sig stora kostnader för både företag och samhälle. Vi ville
skapa ett verktyg för naturlig språkbehandling som, om verktyget användes
på riktigt, skulle ta data från Glassdoor
och företagets egna strategiska dokument. Med hjälp av den sammanställda informationen skulle sedan investerare och jobbsökande automatiskt få
veta om det är ett bra bolag och hur det
rankas i förhållande till andra företag,
berättar Räikkönen

Hankenstudenten Riina Räikkönen vann
Quantum Hackathon 2021.

Nya karriärmöjligheter

Räikkönen, som har finansiering som
huvudämne och nu skriver på sin gradu
om nordiska fonders nettoandelsvärde,
har stor nytta av Quantums Bloombergterminal då hon samlar in data.
- Mitt mål är att ta mig ut i finansvärlden
och Quantum ger mig förhoppningsvis
fördelar på arbetsmarknaden då jag redan
kan använda de här dataterminalerna.
Benjamin Maury håller med om att
Quantum öppnar upp för nya och bättre
karriärmöjligheter för studenterna.
- Vi vill ge dem färdigheter och förståelse
för att de själva kan göra något med informationen som finns där ute, att de
kan börja bygga sin egen karriär direkt
från skolbänken.

Text: Jessica Gustafsson
Foto: Pia Pettersson och Jessica Gustafsson

Quantum öppnar upp för nya och bättre
karriärmöjligheter för studenterna, säger
Quantums direktör Benjamin Maury.

Quantum Hackathon ger konkret
erfarenhet

För att Quantum inte bara ska förbli ett
datarum satsar man också på evenemang.
Ett av dem är Hanken Quantum Hackathon som två år i rad har involverat ett
stort antal aktörer, allt från privata företag, studenter, mentorer samt lärare och
professorer på Hanken. En av dem som
deltog år 2021, och vann, är Hankenstudenten Riina Räikkönen. Målet var att
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CENTRALA SIFFROR

Centrala siffror år 2021

Hållbarhet
Kurser med företagsansvar som
centralt tema: 45
Utsläpp (energi, papper, avfall,
anställdas flyg- och tågtrafik,
anskaffning av elektronik)*:
555 ton CO2

Studentmobilitet
Internationella studenter vid Hanken
(över 3 mån): 197
Hankenstudenter utomlands
(över 3 mån): 125*
* Siffran exceptionell på grund
av pandemin

* Siffrorna exceptionella på
grund av pandemin

Antal utexaminerade
Kandidatexamen: 279
Antal studenter
och personal

Magisterexamen: 308
Doktorsexamen: 13

Kandidatstudenter: 1 406
Magisterstudenter: 1 087
Doktorander: 127
Totalt: 2 620
Personal: 292* (årsverken)
* Undervisande, forskande samt
övrig personal

Publikationer
Grupp A och C*: 258
Varav open access-publikationer: 176
* Grupp A: vetenskapligt
referentgranskade publikationer,
grupp C: monografier
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Resultaträkning

1.1-31.12.2021

1.1-31.12.2020

OMSÄTTNING
Statsfinansiering

19 733 000,00

18 416 999,96

Bidragsintäkter

4 871 196,11

4 571 137,21

Rörelseintäkter

216 664,76

208 344,02

Övriga intäkter

187 797,05

162 949,51

25 008 657,92

23 359 430,70

−18 019 541,25

−17 704 107,48

−428 755,80

−428 755,80

−7 896 566,45

−7 460 652,13

−26 344 863,50

−25 593 515,41

−1 336 205,58

−2 234 084,71

1 959 808,80

76 104,00

23 177 682,09

7 265 019,30

KOSTNADER
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar
Övriga kostnader

RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)
Medelanskaffning, donationer
Investerings- och
finansieringsverksamhetens resultat
(av vilket orealiserade värdeförändringar)

Balansräkning

(8 525 109,67)

(3 250 092,61)

Förändring av fond

−1 959 808,80

−76 104,00

RÄKENSKAPSERIODENS VINST (FÖRLUST)

21 841 476,51

5 030 934,59

20 580 076,20

21 008 832,00

146 586 366,55

120 674 539,43

Kortfristiga fordringar

2 878 427,93

3 180 190,44

Kassa- och banktillgodohavanden

2 033 910,32

3 577 584,87

172 078 781,00

148 441 146,74

AKTIVA
Markområden och byggnader
Placeringar

Aktiva totalt
PASSIVA
Eget kapital
Grundkapital

75 185 060,22

75 185 060,22

Fonder

21 323 845,40

19 364 036,60

Balanserad vinst

39 761 169,53

34 730 234,94

Räkenskapsperiodens resultat

21 841 476,51

5 030 934,59

158 111 551,66

134 310 266,35

Långfristigt främmande kapital

2 882 697,60

3 843 596,80

Kortfristigt främmande kapital

11 084 531,74

10 287 283,59

172 078 781,00

148 441 146,74

Främmande kapital

Passiva totalt
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ONLINEUNDERVISNING

Onlineundervisningen delar
åsikter – lärare och studenter
berättar om sina erfarenheter
Undervisningen vid Hanken tar steget in i det ”nya normala” på hösten. Men
vad betyder det egentligen? Här delar lärare och studenter sina tankar om
fortsatt hybridundervisning, virtuellt språkutbyte och föreläsningar kryddade
med teaterinslag.

E

n som längtar efter att få se studenterna på Hanken igen är graduhandledare Visa Penttilä, postdoktoralforskare inom företagsledning och organisation.
– Studenterna är en del av vår arbetsgemenskap, vi vill se dem i verkligheten.
Bristen på interaktion på grund av distansundervisning påverkar inlärningen,
elevernas motivation och lärarnas undervisningsförmåga.
Det är viktigt att poängtera
vilket mervärde föreläsningar på plats ger studenterna,
till exempel att tillsammans
reflektera över och hitta nya
lösningar snabbare och smidigare. Självklart ger distansutbildning mer flexibilitet och bristen på
interaktion kan kompenseras med tekniska lösningar, åtminstone delvis. Det är
därför viktigt att också fråga studenterna
hurdan undervisning de vill ha.
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Gauthier Duché, lektor i affärskommunikation på franska, gillar att undervisa
på distans.
– Jag är kanske ett undantag, men jag vill fortsätta
undervisa också online på
hösten. Kurserna i franska
kommer till stor del att vara
i hybridformat så att också
studenterna i Vasa kan delta. Våra onlinemoduler har
fått väldigt bra respons och de
flesta studenterna vill fortsätta studera
franska så här. Onlinekurser gör det möjligt för dem att uttrycka sig anonymt eller
i mindre grupper. De känner sig säkrare
på det här viset. Jag är bland de första
lärarna som anställde en magisterstudent
som digital assistent i klassrummet den
här våren. Assistenten hjälpte de studenter som ville vara på Hanken genom att till
exempel låsa upp klassrummets dörrar,
ta fram allt material på skärmen och lösa
tekniska problem, vilket gav mig mer tid
att fokusera på och hjälpa studenterna då
jag själv var på distans.

Paula Alagarda, lärare i affärskommunikation på spanska, vill också fortsätta
undervisa online. Redan före pandemin
bröt ut inledde hon ett virtuellt
samarbete med universitetet
i Utrecht och deltagarantalet
har sen dess fyrdubblats.
– Våra studenter träffar studenter från Utrecht Universiteit och talar spanska med
varandra på nybörjarnivå i
Teams. De diskuterar till exempel om hur de bor och vad de brukar göra en vanlig dag. Studenterna får
kunskap om varandras kultur, seder och
studier. De tycker det är roligt att möta
främmande personer med annan bakgrund och som delar intresset för spanska,
så de har fått mycket ut av detta utbyte.

Robert Ciuchita, biträdande professor
på institutionen för marknadsföring,
tycker att det var nyttigt att vara tvungen att börja använda Teams på grund
av pandemin.
– Jag har upptäckt nya sätt att interagera med studenter genom
att använda Teams på liknande
sätt som sociala medier. Studenterna ska exempelvis skriva
reflektioner från föreläsningarna varje vecka, vilket var mer
komplicerat förr. Nu skriver
studenterna sina reflektioner i delade Teams-kanaler och där kan sen bildas omfattande trådar med kommentarer och djupa diskussioner blandat med
GIF:ar, emojis, reaktioner och länkar. Det
är också lättare för mig att hålla koll på
vilken hjälp studenterna behöver och vad
som ska repeteras vid nästa föreläsning.

Doktoranden Vera Sevastianova, som
undervisar i handelsrätt, betonar vikten
av att välja rätt digitala verktyg.
– En av huvuduppgifterna för alla pedagoger är att ge eleverna struktur, så vi
måste välja digitala verktyg med omsorg.
Kurserna med närundervisning kan inte
genomföras som sådana i en onlinemiljö,
de måste anpassas. Moderna människors sinnen fungerar annorlunda. De behöver oftare pauser,
fler aktiviteter och nya coola digitala verktyg – men man
ska inte använda verktygen
bara för sakens skull. Med det
sagt vill jag verkligen ha studenterna tillbaka till Hanken.
För att det ska ske tror jag att det behövs små knuffar i studieprocessen, som
grupparbeten som måste presenteras
i klassrummet.

Violetta Khoreva, biträdande professor i företagsledning och organisation,
konstaterar att föreläsningarna måste
vara underhållande, gnistrande och
energiska, för att studenterna ska vilja
komma tillbaka.
– Mina kurser har till exempel innehållit element av teater. Eleverna simulerar en viss utmaning och vi löser problemet tillsammans. När
Uber kom till Finland hade vi
följande utmaning: Uber var
billigare än den traditionella taxin, men vi behövde fortfarande ge jobb till de traditionella chaufförerna. Vi hade
några studenter som spelade Uberchaufförer och andra som vanliga taxichaufförer. Eleverna älskade det, de köpte
till och med taxihattar! Kvaliteten på undervisningen höjdes då eleverna ville imponera på varandra.

19

ONLINEUNDERVISNING

Hankenstudenterna Ville Ruokonen och Christoffer Hindsberg är båda överens om att
flexibiliteten är den största fördelen med distansundervisning.

Ville Ruokonen studerar nationalekonomi för andra året på Hanken.
– Jag har gått hela högskoletiden på
distans så jag har inget att jämföra med.
Jag har kunnat anpassa studierna i mitt
eget schema i stället för tvärtom. Kurserna har omorganiserats till mer effektiva,
vilket har gett utrymme för frågor och diskussion. Då föreläsningarna bandas in
kan jag se på dem i egen takt och repetera inför tenter. Jag tror inte att undervisning som kräver fysisk närvaro kommer att fungera i framtiden. Föreläsarna
ska kunna utveckla inlärningsmetoder
och ta i beaktande både de som är på distans och de som är på plats. Alla ska få lika
bra undervisning. Stora gruppföreläsningar kunde ske på distans medan mindre
gruppdiskussioner kunde vara bra att ha
på plats. Nackdelen med distansundervisning är att den sociala delen uteblivit, speciellt för dem som inte har någon
bekant på Hanken sen tidigare.
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Christoffer Hindsberg studerar finansiering för sjätte året på Hanken.
– Den ökade flexibiliteten har helt klart
varit den största fördelen med onlineundervisningen. Det har varit bra att kunna
avlägga kurser på distans, kanske från en
annan hemort eller till och med från ett
annat land. Det sämsta har varit den sociala delen. Tidigare kunde man vara säker
på att träffa vänner och bekanta på Hanken men så har det inte varit nu. I framtiden tror jag själv starkt på någon form
av hybridmodell där det bästa av båda
världar kombineras. Eftersom många i
magisterskedet av studierna jobbar antingen deltid eller heltid skulle en större del
av magisterkurserna kunna vara online.
Dock tror jag att det ur ett socialt perspektiv skulle vara bra om alla grundkurser
hölls som fysiska lektioner.
Text: Jessica Gustafsson
Foto: Gustaf Hafström

KOLUMN

Kurser och kafferep: att återvända till
Hanken efter två år av distansstudier

F

redagen den trettonde mars 2020 övergick
mitt och alla andra hankeiters liv på distans
för obestämd framtid. Det som följde denna
otursdag kan endast beskrivas som ett frenetiskt men välplanerat kaos av Teamsmöten, e-post
och inlägg på sociala medier.
Med över två år av distansstudier i bagaget kan
jag dock konstatera att både Hanken, studentkåren
SHS i Helsingfors och min studentförening SSHV i
Vasa skött situationen väl med allas välmående och
framgång i åtanke.
Pandemitiden har visat det som jag tror många redan visste: att studera på Hanken är mer än bara
kurser och tenter, det är också allt runt omkring.
Våra lärare och professorer tog sig an djungeln vid
namn Microsoft Teams och många studerande kom
ganska snabbt in i rytmen att studera hemifrån och
tillaga sin egen lunch. Men när Hankens dörrar
stängde försvann inte bara våra fysiska lektioner utan
även allt snack i korridorerna och alla kaffestunder,
lunchmöten, mässor och infokvällar. När studentföreningens klubblokal Cella Nova i Vasa stängde
sina dörrar försvann också våra traditionella evenemang, sitzar och utekvällar.
Det är det påtagliga vakuumet som skapades av
alla dessa uteblivna sociala stunder som jag minns
starkast från början av pandemitiden. Det är också
den påföljande bristen på social kontakt som jag tror
bidragit till att många studerande, inklusive jag själv,
har mått stundvis dåligt under pandemin.
Sammanhållning och nätverkande är två saker som
vi hankeiter lärt oss att uppskatta högt. Redan på de
fysiska introdagarna för flera år sedan fick vi höra att
man på Hanken skapar nätverk för livet och att sammanhållningen studerande emellan är det som gör
SSHV speciellt. Under pandemin har det ändå blivit
svårare att träffa sina medstuderande.
Både SHS och SSHV förtjänar en eloge för allt
kreativt arbete de gjort med gemensamma evenemang, virtuella evenemang och utomhusevenemang
av alla slag för att följa restriktionerna. Evenemangen
gav mig och många andra en orsak att gå hemifrån
eller träffa vänner för att koppla av från det moln av
stress som ofta svävar över hemmakontoret.
Sakta men säkert börjar samhället återgå till
någonting som liknar livet före pandemin. Min vår

Ella Appel
Skribenten är fjärde årets studerande med marknadsföring
som huvudämne på Hanken i Vasa.
har redan kantats av höjdpunkter som Pampas Nationaldag, sitzar på Cella och kafferep på Hanken. För
oss studerande innebär en återgång till det normala
att vi än en gång kan träffas i Hankens utrymmen,
delta i fysiska lektioner och träffa våra lärare och professorer. Saker som jag personligen sett fram emot en
längre tid. Ändå märks det att det skett en förändring
hos hankeiterna, skolbyggnaden i Vasa ekar nu tom
jämfört med före pandemin. Speciellt de yngre studerandena har vant sig med distansundervisning och
verkar inte längre känna samma behov av att vistas i
Hankens utrymmen och träffa sina medstuderande.
När jag nu blickar framåt mot en normalare hösttermin och mitt sista år på Hanken hoppas jag innerligt
att mina medstuderande tar tillfället i akt och börjar
träffas fysiskt igen. Att vistas på Hanken, nätverka,
delta i evenemang och vara föreningsaktiv är saker
som förgyller studietiden och som jag hoppas att alla
hankeiter får uppleva. Att studera på Hanken är trots
allt mer än bara kurser och tenter, det är också allt
runt omkring.
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EXCHANGE STUDENTS

On exchange
at Hanken
Flexible credits, cooperative group work,
informal academic culture, and the beauty of
winter – four exchange students share their
impressions of studying at Hanken during the
spring semester.
Luc-Vincent Lauper, Switzerland

“I wanted to visit Scandinavia
on exchange and Hanken was
my first choice,” says Luc-Vincent
Lauper from the University of St.
Gallen.
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“I wanted to visit Scandinavia on exchange and Hanken was my first choice”,
says Swiss student Luc-Vincent Lauper.
He came to Finland to study quantitative
finance as part of a Master’s Degree from
the University of St. Gallen.
Hanken offers the courses in computer
science, business intelligence and econometrics that Luc-Vincent was looking
for, while the Finnish credit system gives
him the flexibility he needs to complete
his degree.
“I like how students in Finland are on
a first-name basis with their teachers,
whereas in Switzerland you always refer
to teachers by their title and surname”,
he says. “The more informal Finnish approach really helps with student-teacher
interaction. One of the professors here
even offered me a job as a data analyst at
a fin-tech startup.”
Luc-Vincent has been experiencing
as much as possible of Finnish culture
during his exchange, including taking a
trip to Lapland and visiting one of Helsinki’s traditional public saunas.
“I think the highlight was Lapland. The
landscape, the light and the snow cover
are so different to Switzerland”, he says.
“The sauna experience was very different
too. Back home if you go to a public sauna,
it’s more sterile. But in the one we visited
in Helsinki there were probably 50 people, with everyone talking in the sauna
and drinking in the locker room. It was a
memorable experience.”

Charlotte Taglioni, France

“The Hanken exchange
committee takes really good care
of us, organizing a lot of trips
and other events”, says Charlotte
Taglioni from HEC Montréal
business school.

French citizen Charlotte Taglioni says she
was ready for the Finnish climate after
living in Canada, where she studies at the
HEC Montréal business school.
“People have always told me that the
education system is great in Finland,
so Hanken was one of my first choices”,
says the third-year marketing and project-management student. “Everyone who
comes on exchange to Helsinki ends up
loving it here. The Hanken exchange committee takes really good care of us, organizing a lot of trips and other events.”
Due to the Covid situation, many of Hanken’s classes have been online through the
spring 2022 semester. But Charlotte and
the other exchange students say they’ve
still been coming to the campus for social
interaction and to study in groups.
“One thing I’ve really appreciated about
Finland is just how much the students
work together and help one another”, she
says. “It’s been so rewarding to experience another education system and contrast it with the approaches I’m used to
from Canada.”

Yuxuan Liu, China

“The workload is not necessarily
easy at Hanken, but the content
is structured in such a way that it’s
fun to learn”, says Yuxuan Liu from
Nankai University in Tianjin.

Yuxuan is in her second year of finance
studies at Nankai University in Tianjin, a
city of some 14 million people just 100 km
from Beijing. As with the other exchange
students, she’s noticed that the academic
culture and pace of studies are more relaxed than back home in China.
“The whole atmosphere here is more casual. Finnish people are really nice and
they seem to have less stress in their lives
than my peers back home”, she says. “For
example, I have 14 courses per semester in
China – here I had only seven. The workload is not necessarily easy at Hanken, but
the content is structured in such a way
that it’s fun to learn.”
It’s Yuxuan’s first time in Europe and
upon arrival in Finland in January she
found the climate difficult to adjust to.
But trips to Lapland and elsewhere have
made the experience worthwhile.
“When I first arrived, I was surprised
by how the sun sets at 3pm. It’s amazing
how in this kind of climate it can even
snow in April”, she says. “But I was lucky
to see the Northern Lights in Lapland, and
I’ve also traveled to Amsterdam, Brussels
and Stockholm to make the most of my
time here.”
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EXCHANGE STUDENTS

Tòn Consul Vivar, Spain

“Studying entrepreneurship and
Nordic organizational models
helps one to understand why
Nordic companies are famous for
their ways of working”, says Tòn
Consul Vivar from Pompeu Fabra
University.

Tòn is from Val d’Aran in the Spanish
Pyrenees and studies business administration at Pompeu Fabra University in
Barcelona. A former elite ice skater who
moved to Canada as a teenager to train, he
wanted to replicate the winter experience
in a Nordic setting so chose to apply for
an exchange semester at Hanken.
“Studying entrepreneurship and Nordic
organizational models helps one to understand why Nordic companies are famous
for their ways of working”, says Tòn. “One
thing that’s great about Finland is that everyone speaks English. I think it’s the only
country I’ve been to where it’s like this.”
Tòn says there is a big contrast between
the academic setup at Hanken compared
to what he’s used to in Barcelona.
“Here at Hanken we do a lot of group
work where you’re scored with weighted
averages that account for more than half
the grade. In my school we also do group
work, but your grade does not depend on
the others so much”, he says. “I also feel
that people often get really good grades at
Hanken – at my school it’s almost impossible to get a nine!”
Tòn is now looking for a summer job in
Finland and would stay even longer in the
country for the right opportunity.
Text: Andrew Flowers

Temat för HANKENDAGEN 2022 var
”Drivkraft - hur formar man marknaden
inför framtida behov?”
Vill du veta mer? Du hittar vårt reportage med
bilder på hanken.fi/hankendagen2022
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NOTISER

STIPENDIER

Alexander Silén får Anders Walls stipendium

Fazers stipendium till Simone Falck

Hankenstudenten Alexander Silén har tilldelats Anders Walls stipendium på 200 000 svenska kronor. Silén får stipendiet eftersom han har
utmärkt sig inom entreprenörskap och kreativt
tänkande. Silén som inom kort tar sin magisterexamen i ekonomi med företagsledning och organisation som huvudämne, är en av grundarna
av Mobal.io. Företaget är ett marknadsledande
Google Business-bolag som erbjuder andra företag möjligheten att hantera sin lokala närvaro på
Google från ett och samma ställe.

Hankenstudenten Simone Falck får Fazerstipendiet 2022. Stipendiet är på 15 000 euro och
tilldelas en Hankenstudent med stark värdegrund och goda prestationer. Stipendiekommittén
betonar i sin motivering att Falck besitter en
genuin drivkraft och ett starkt engagemang för
hållbarhet. Hon sprider glädje och trots rådande
omständigheter och utmaningar med covid-19
följer hon sin dröm och har lyckats studera,
arbeta och starta ett eget företag. Stipendiet
delades ut för första gången år 2020.

The Finnish Innovation Index
– how customers see it
The Finnish Innovation Index (FII) offers Finnish consumers the opportunity to evaluate the innovativeness
of companies selling services and products. The method
is developed by Hanken School of Economics together
with the Norwegian School of Economics.
“Instead of a top-down assessment of innovation
based on macroeconomic indicators or companies’ investments in R&D, the focus of the Innovation Index is
on how consumers perceive the company’s innovativeness and attractiveness based on their experiences”, ex-

plains Hanken´s Professor of Marketing Kristina
Heinonen, who has developed the method for the
Finnish market.
According to Heinonen, it is common that experts
do the rankings. The FII turns the attention to how
consumers spend their money and, thus, encourage
companies to develop better products and services.
The index enables the aggregation to the industry and
country levels.
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HUMLOG

Mitt i katastrofen testa din kristålighet på
vetenskapscentret Heureka
Jordbävningar, stormar, översvämningar, skogsbränder –
naturkatastroferna har ett hårt grepp om vår värld. För att vi
ska kunna hantera katastroferna på bästa sätt behövs två saker:
samarbete och förtroende.

P

å vetenskapscentret Heureka i
Vanda pågår utställningen Mitt
i katastrofen där du kan testa dina resiliensfärdigheter, det
vill säga kristålighet, för att möta starka
naturkrafter. Hankens HUMLOG-institut är en av samarbetspartnerna och har
spelat en central roll i planerandet och genomförandet av utställningen.
- Målet med utställningen är att få dig att
reflektera på vad som kan hända i din omgivning, hur du kan förbereda dig, hur du
kommer att reagera och hur du kan hjälpa
dig själv, din familj och samhället, berät-

tar Gyöngyi Kovács, professor i humanitär logistik vid HUMLOG-institutet.
HUMLOG har bland annat utformat utställningens struktur där tanken är att
kriståligheten stärks genom att se det cykliska i naturkatastrofer.
- Först förbereder vi oss för en katastrof,
sedan möter vi den och så är det dags
för återuppbyggnad och återhämtning.
Med hjälp av nya erfarenheter kan vi
sen möta nästa naturkraft. Det är tack
vare HUMLOG som vi har ett resiliensperspektiv i stället för att gå rakt på de
skrämmande naturkatastroferna, berät-

Uppdrag: Att rädda människor från havet med en helikopter.
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tar utställningsplanerare Emmi Huhtaniemi på Heureka.
Eftersom utställningen också riktar sig
till barn har man valt att fokusera på vardag, gemenskap och förberedelser.
- Vi får en felaktig bild av naturkatastrofer via nyheter eller actionfilmer, att något
händer plötsligt och överraskande. I själva verket lever människor ofta en vanlig vardag i de här områdena och är förberedda på det som ska hända, säger
Emmi Huhtaniemi.

HUMLOG-institutet är ett

gemensamt kunskapscenter för
Hanken och Försvarshögskolan.
Institutets primära uppgift är att
granska hur logistiken bakom
humanitära operationer är
uppbyggd och verka som en unik
samlingspunkt för akademiska
och humanitära aktörer, institutioner och företag.

Interaktivitet och ljusinstallationer

I mitten av utställningslokalen kan
besökaren via interaktiva spel träna på
att transportera katastrofhjälp genom
svår terräng, rädda människor från havet
med en helikopter eller bygga upp en stad
i spillror även om man saknar ett gemensamt språk. Nyckelordet är gemenskap,
alla övningar ska göras tillsammans med
andra. Spelområdet omringas av de fyra
elementen vatten, vind, eld och jord som
framställs med hjälp av färgsprakande
ljus- och ljudinstallationer av konstnären
László Zsolt Bordos.
Efter att ha upplevt de starka naturkrafterna får man ta del av verkliga händelser. På väggarna står citat av människor som drabbats av eller hjälpt till vid en
naturkatastrof. I en monter ligger en samling teddybjörnar som har stickats av frivilliga och delats ut till barn som varit med

Gyöngyi Kovács

om skogsbränder i Australien. I bakgrunden upprepas en filippinsk radiojingel på
tagalog med uppmaning om att koka vattnet innan man dricker det.
Även om Finland än så länge inte har
drabbats av stora naturkatastrofer är utställningen relevant också här.
- Vi lever i en omvälvande värld med
klimatförändringen och nu senast coronapandemin, det finns säkert en oro i
oss alla. Då kan det vara bra att genom
utställningen reflektera på hur vi redan
förberett oss för eventuella katastrofer och vad som kunde förbättras, säger
Emmi Huhtaniemi.

Tidskrävande men meningsfullt
projekt

Gyöngyi Kovács berättar att samarbetet
med Heureka startade för flera år sen.
Först sökte Hanken forskningsfinansiering tillsammans med Heureka men utan
framgång.
- Vi valde då att arbeta med Heurekaprojektet bland annat inom ramen
för vår projektkurs i företagsansvar och
humanitär logistik. Studenterna jobbade
med utställningen från olika perspektiv,
en del skrev essäer om resiliens medan
andra arbetade fram konkreta idéer för
utställningen. Vissa av idéerna, som helikopterräddningen, att välja rätt saker
att ta med sig då man evakueras eller att
koordinera leveranser i katastrofdrabbade

Emmi Huhtaniemi
områden finns faktiskt med i utställningen, berättar Gyöngyi Kovács.
Projektet har enligt Kovács varit väldigt
roligt, annorlunda, spännande och tidskrävande. Vissa har också varit skeptiska eftersom arbetet inte leder till
konkreta forskningsresultat.
- Men studenterna gillade verkligen
kursen! Och vi ska inte glömma vilken
möjlighet till samhällelig påverkan det
här är. Hanken skulle inte nå så många
människor i vanliga fall, i synnerhet som
utställningen också skall visas på andra
håll i världen.

Text: Jessica Gustafsson
Foto: Wille Nyyssönen/Heureka
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OPINION

The sustainability transformation
creates growing skills requirements
for finance professionals

R

esponsible business, sustainable development
and the shift towards a carbon-neutral society are challenging companies to renew their
strategy, internal measurement and external
reporting. It is no longer enough to discuss sustainability issues only internally – external stakeholders
also expect open and transparent reporting.
In addition to owners and employees, companies’
ESG (environmental, social, governance) issues are
of growing interest to customers, business partners,
investors, financiers and ESG rating providers, among
others. And the regulators will give a final boost to
reporting in companies that are otherwise reluctant
to publish their sustainability data.
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Increasing reporting requirements

A major shift in financial reporting is expected when,
as part of the Sustainable Finance Action Plan, the
European Commission proposes to make Corporate
Sustainability Reporting Directive (CSRD) and its independent assurance mandatory for listed companies
and other companies with more than 250 employees
from 2023. Sustainability information should be
published in the annual reports alongside the income
statement and balance sheet. On top of that, it would
have to be approved by the Board. Sustainability reporting has become a serious issue.
The EU’s proposed sustainability reporting requirement would apply to 600-800 Finnish companies.

I hope that as many companies as possible will see
this as an opportunity to refine their own strategy
and implement sustainability indicators in a way
that is genuinely useful for their development so
that they can emerge as winners in our transition to
a carbon-neutral society.
In my view, the mere external reporting obligation
is an expense, but with strategic implementation, it
can be turned into a profitable investment.

Economic importance

At the same time, the impact of ESG on business and
financing decisions is growing. Particular attention
is being paid to climate risks, but also to many other
economically relevant sustainability factors. Also, the
returns on ESG investments have been recognised for
some time now. So, sustainability issues have also
reached the financial sector. Loan margins are being
linked to ESG targets, and in the future, corporate
sustainability is expected to have a greater impact on
access to financing.
A company’s ESG risks and opportunities will affect
its long-term financial performance. Naturally, they
have an impact on the ability to repay the loan and
the credit risk assessed by the financier. It is only
natural that external assurances come into play at
the latest at the point where significant financial decisions are made on the basis of this information.

the financial and investment instruments that derive
from it – also creates a huge learning curve for financial professionals in the workplace.
Hanken has been at the forefront of sustainable
business education and research for many years.
All Hanken graduates, regardless of their major,
have completed the courses in sustainability and
CSR: not only a small group of interested people
study the subject, but the basics are in the toolbox
of every graduate.
In addition, subjects tailor specialised advanced
courses, and those already advancing in working life
can complement their studies with a Corporate Responsibility module. Hanken students can easily find
their place in the labour market where ESG skills are
in short supply.
This article is based on a blog post published originally in
Finnish on Hanken & SSE´s blog 12 October 2021.
Foto: iStock

Growing skills requirements

The integration of financial and sustainability reporting is challenging our traditional ways of working.
Many are hesitant to share publicly the KPIs produced
by internal accounting. Those companies that have
already refined their internal accounting processes
to be truly efficient will have a head start. However,
the mental mindset can be a bigger challenge than
collecting sustainability data. Many financial experts
face a new challenge in making sense of ESG figures
and frameworks – the alphabet mess of different
concepts is quite daunting.
What are SDGs, GRIs, SASBs, TCFDs or taxonomy?
What really makes economic sense? On top of all this,
we should still be able to discuss sustainability issues
credibly with colleagues and stakeholders.
The sustainable finance framework – ESG strategising, measurement, reporting, assurance, analysis and

Hanna Silvola
The author is an Associate
Professor of Accounting at
Hanken School of Economics
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PARTNERS

Nordea new member of
Hanken partner programme
Nordea Bank is to begin its first
major university collaboration
as a new member of the
Hanken partner programme.
Hanken’s international profile
and high quality of teaching
attracted the cooperation.

T

he basic idea of the Hanken partner programme is to collaborate
with the business community, focusing on Hanken students – a
concept that also appeals to Nordea.
“We want to know what students need
to develop, how we as a company can support them alongside their studies”, says
Victor Brück, an expert on diversity, inclusion and employer branding at Nordea.
Brück looks forward to a cooperation of
mutual benefit to both parties.
“The students, with their fresh perspectives and new skills, are important to us as
a company. With the partner programme,
we are hoping to learn from each other,
for instance through different workshops
or real-life case studies where we could
work with the students to solve various
problems. Our experts are also happy to
visit Hanken to hold lectures on current
topics or talk about their career paths”,
says Brück.

Sustainability and equality important
values

Nordea has approximately 28,000
employees in 20 countries. Over 50
different languages are spoken within
the Group, and the Group has an even
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distribution of women and men. Sustainability and equality are important values
for the company, which has almost 11
million customers.
“We also emphasize diversity in our recruitments, and encourage people to apply for jobs at Nordea just as they are. We
want people with different backgrounds,
life experience and personalities. Skills
needed to build the bank of the future
can be related to, for example, technology, omnichannel customer experience,
data analytics, risks and security.”
With the partner programme, Nordea
wishes to highlight the career opportunities students have within the company.
“For instance, we have a two-year programme for Master graduates where
they get to do internal rotations with
clear learning objectives and have access
to mentors.”
Brück believes that the most important
characteristic that students who want to
start working at Nordea need to have, is
the desire to learn and develop.
“It is good if you are curious – and great
teamwork and communication skills
are invaluable.”

Positive experiences

Nikoline Stenman-Möller, Corporate
relations manager at Hanken, is pleased
that Nordea has chosen to join Hanken’s
partner programme. She looks forward to
the collaboration.
“Our experiences of the partner programme have been positive. In addition
to being employed directly, students can

Victor Brück
have the opportunity to do an internship
or summer job at the companies, or do
their master’s degree on a specific subject. We have had guest lecturers from our
partner companies, and we also arrange
various joint activities at Hanken with the
companies”, says Stenman-Möller.
A total of 18 companies are now part of
the Hanken partner programme.
Text: Jessica Gustafsson
Photo: Nordea

SAVE THE DATE
Alla som donerat till Räkna med Hanken innan kampanjens
slut blir inbjudna till Hankens tackfest den 8 september 2022.
Donera nu och kom med och fira Hanken!
Donate to the campaign Count on Hanken and
join the celebrations in September!
hanken.fi/en/donate
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DEBATT

Beror framgång inom företag och
politik på beslutsfattarnas genialitet
eller lyckliga sammanträffanden och
bakomliggande trender?
Det är lättare att tolka den brokiga ekonomiska och politiska verkligheten
då man tar hjälp av bevis och forskningsdata. Kausal inferens är ett effektivt
verktyg: med hjälp av slumpmässiga urval får vi tips om hur resurserna
kan användas på ett klokt sätt och som stöd för demokratin. Största nyttan
av artificiell intelligens och stora datamängder får vi då vi tillämpar
experimentella metoder.

E

n politiker med regeringsansvar säger gärna
att vi har regeringens politik att tacka för sysselsättningen eller den ekonomiska tillväxten.
Samma politiker väljer att inte lyfta fram den
globala ekonomiska utvecklingen som ligger bakom
tillväxten. När företagets rörelsevinst ökar är det
naturligt för företagsledaren att nämna det förändringsprogram som chefen själv har dragit igång i stället för att göra ägarna uppmärksamma på den gynnsamma utvecklingen i hela branschen.
En kritisk och medveten väljare eller aktieägare
förstår att det ingår en attributionsbias i de här
påståendena. Det betyder att man tolkar händelser
snarare som en följd av beslut och beslutsfattarens
särskilda egenskaper än en situation eller förhållanden som beslutsfattaren inte kan påverka.
Hur ska man då kunna skilja på en allmänt rådande
trend vid tidpunkten då ett beslut fattas från de äkta
följderna av beslut, det vill säga de kausala effekterna?

Välkänt inom medicin

Inom nationalekonomi (economics) har de senaste
decennierna varit ett segertåg för användningen
av metoder för kausal inferens. Dessa utgörs av
experimentella och så kallade kvasiexperimentella
statistiska metoder. Förra årets Nobelpristagare i
nationalekonomi David Card, Joshua Angrist
och Guido Imbens har utvecklat disciplinen.
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Kausal inferens och experimentella metoder har
tillämpats i minst hundra år. Grundtanken i den experimentella metoden framgår tydligast inom läkarvetenskapen. Om vi vill ta reda på den kausala effekten för ett nytt läkemedel, väljer vi ut en representativ
population och tar ut ett representativt slumpmässigt
urval ur den. Ur detta urval tar vi slumpmässigt ut
människor, så att en del hamnar i målgruppen och
en del i kontrollgruppen.
Personerna i målgruppen får läkemedlet, det vill
säga ”behandling”. Personerna i kontrollgruppen
får ett placebopreparat. Genom att jämföra mål- och
kontrollgruppen får vi veta det nya läkemedlets eventuella kausala effekt.

Äkta och kvasiexperiment

De experimentella metoder som används i stor
utsträckning inom läkar- och naturvetenskaperna
tillämpas allt mer även inom samhällsvetenskaper
och ekonomiska vetenskaper. Kunderna i ett företag
kan randomiseras enligt en ny marknadsförings- eller
prissättningsstrategi eller företagets personal enligt
ett nytt incitamentsystem. Inom samhällelig forskningsdesign brukar man tala om fältexperiment och
i företag om A/B-testning.
I år kunde man till exempel ha studerat hushållsavdragets inverkan genom experiment om en del av
dem som beställt städning i hemmen hade fått en
högre skattelättnad än tidigare, 3 500 euro, och en

del en oförändrad skattelättnad, 2 500 euro. Det hade
ändå varit svårt att förverkliga politiskt.
Den experimentella metoden har utvidgats i
kvasiexperimentell riktning, framför allt inom
nationalekonomi.
Vi kan ta läroanstaltens inverkan på studerandens
färdigheter, inkomster eller lycka senare i livet som
exempel. Även om det förekommer skillnader i dessa
mellan studerande som utexaminerats från två olika
skolor, går det inte att dra en slutsats av hur skolan
har påverkat studerandena. Studerandegrupperna
var olika redan första gången de gick in genom dörren till läroanstalten.
Däremot om ett tröskelpoängvärde tillämpas på
inträdesprovet eller på den betygsbaserade antagningen, det vill säga bara de som har klarat sig över
gränsen kommer in, är studerandena som landat närmast gränsen likartade. Sannolikheten för att de börjar studera i två olika läroanstalter har därmed i det
närmaste varit en slump.
Detta ”kvasiexperiment” uppfyller kännetecknen
för experiment, trots att forskarna inte randomiserar
studerandena i mål- och kontrollgrupper.

elfenbenstornsprodukt? Däremot får trendiga
termer som ”big data” och ”artificiell intelligens”
mycket uppmärksamhet.
Jag vill påstå att för beslutsfattande som bygger på
forskningsrön är kausal inferens till och med viktigare
än dessa modeord. Stora datamängder och maskininlärningsmetoder är endast till nytta i evidensbaserat beslutsfattande om de används tillsammans med
experimentella eller kvasiexperimentella metoder.
Fältexperiment och A/B-testning har störst verkan när vi har tillgång till stora statistiska material. I bästa fall kan vi till exempel leta efter faktorer
i patient-, kund- eller medborgarspecifika data som
verkar ha ett samband med effektiviteten med hjälp
av maskininlärning.
Särskilt intressanta är korrelationer som med stöd
av ekonomiska eller beteendevetenskapliga teorier
kan antas vara orsakssamband.
Vi utgår från förhandshypoteser som artificiell intelligens och teori har gett en antydan om. Sedan testar
vi hypoteserna med hjälp av slumpmässiga försök.
Vid användningen av stora datamängder kan urvalsstorlekarna utökas nästan gränslöst.

Artificiell intelligens är bara ett verktyg

Resultaten intresserar de digitala jättarna

Prefixet ”kvasi” eller termen ”experimentell” kan
väcka misstankar. Det låter som att en vetenskaplig
kvasimetod ännu är på försöksstadiet. Varför i all
sin dar skulle man lyssna till en sådan akademisk

En del av resultaten visar sig vara rena trendinfluenser, men bakom en del kommer konsekvenserna
av politiska åtgärder fram. Endast genom att samla
information om orsakssambanden kan vi främja
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välfärdsstatens eller företagets mål på ett konsekvent
sätt baserat på kunskap.
Digijättarnas agerande på digitala plattformar stödjer mitt påstående. Till exempel Google, Lyft, Airbnb,
Amazon och Microsoft styr trafiken till sina internetplattformar genom att randomisera den till ”behandling och placebo”. Med hjälp av kunskapen utvecklar
de funktionerna på sina plattformar.
De senaste åren har ett stort antal nyutexaminerade
nationalekonomidoktorer och -magistrar som är insatta i ekonominobelpristagarnas metoder rekryterats till dessa företag. De analyserar data och planerar nya försök. Det här visar att försöken skapar ett
betydande mervärde för företagen.

De nordiska länderna i täten

De nordiska samhällena med sina omfattande
registerdata har ett försprång. Det behövs ändå
en noggrann, färdig plan för hur experimentella
och kvasiexperimentella metoder ska tillämpas på
bedömningen av konsekvenserna av lagändringar
och politiska åtgärder med hjälp av registermaterial
och maskininlärning. Annars förvandlas försprånget
till en förlorad möjlighet.
Om vi vill ha tillförlitliga uppskattningar av konsekvenserna av lagändringar och politiska åtgärder,
måste vi kräva att en konsekvensbedömning som
bygger på kausal inferens görs i samband med varje
lagändring. Tillförlitligast är bedömningen om vi kan
randomisera medborgare eller företag i försöksskedet inom ramen för en ny lag under den tid som data
samlas in.
Det har argumenterats för att randomiseringsförfarandet strider mot grundlagen eftersom medborgarna inte behandlas lika. Men är det verkligen så,
om alla har lika stor möjlighet att hamna i mål- och
kontrollgruppen och det politiska bedömningsskedet
är tillfälligt? Dessutom behövs inte nödvändigtvis en
äkta studiedesign, om det går att göra en tillförlitlig
bedömning av förhållandet mellan orsak och verkan
med kvasiexperimentella metoder.

eller Institutet för hälsa och välfärds säkra servrar.
Här sparas dylika registermaterial redan nu.
På EU-nivå kunde det vara på sin plats att aktivt verka för lagstiftning som förutsätter att företag ska öppna upp kunddata som stöd för forsknings- och evidensbaserad politik. Alla data som
ska analyseras kan anonymiseras före användning
och konsekvensbedömning.
En konsekvensbedömning av lagar skulle märkbart förbättra användningen av samhällets resurser, göra politiken mera kunskapsbaserad och
förbättra demokratin.
Som ansvarsfulla väljare och investerare skulle
vi säkert hellre läsa fler artiklar om ekonomi och
samhälle som baserar sig på noggranna konsekvensbedömningar av lag-, politik- eller strategiförändringar kryddade med kritiska intervjuer
än mytiska utvecklingsberättelser om politiker
eller företagsledare. Sådana artiklar är visserligen
underhållande, men de blandar ihop trender och
kausala effekter.

Topi Miettinen
Skribenten är professor i
nationalekonomi vid Hanken.
Han har specialiserat sig på
mikroekonomi och spelteori
samt beteendeekonomi och
experimentell ekonomi.

Hot mot integriteten?

Det finns också en viss oro för att medborgarnas integritet eller företagshemligheter kan avslöjas. Det
kommer inte att hända, om identiteten hålls hemlig
och data förvaras på till exempel Statistikcentralens
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SOCIAL SUSTAINABILITY

A socially sustainable
working life creates both
well-being and profit
Today’s working life is undergoing changes, and we have a
demographic structure that requires us to feel up to, and want to,
work for a longer time. At the same time, we need more people in
the labour market. How could employers, employees and leaders
work together to obtain a socially viable working life?

C

harlotta Niemistö is the director of Hanken´s research
and development institute
GODESS (Gender, Organisation, Diversity, Equality, and Social Sustainability). She has been researching social sustainability in working life for about
10 years. Niemistö explains that the basic idea of social sustainability in organisational research is that work should be
shared as evenly as possible between people in a society, so that everyone who can
contribute has the opportunity to do so.

Human sustainability

- There should be a measuring tool that
measures the working capacity of an employee when they join and leave an organisation. The working capacity should be at
least as good when it´s time to proceed;
then the workplace could be classified as
humanly sustainable, Niemistö states.
Human sustainability entails that the
working life is organised in a way that humans are capable of working and staying
healthy up to - and after - the pensionable
age. Nobody should feel less worth in the
workplace, for example due to more difficult phases in life.
- During certain periods, people have
lesser possibilities of prioritising their
jobs, for example if you have parental
responsibilities, must take care of your
own parents, your partner or if you have
health problems yourself. In particular in
Finland, where the working career is to
be extended, these aspects must be taken
into greater consideration.

The managers should set a good
example

Today, Finland has a large number of
persons on disability retirement, and
many of them are young, at the start of
their working career. In this relation,
the managers play an important role by
setting a good example in the shape of
sustainable leadership.
- If as a manager you love your job, want
to work a lot and need less sleep than others, it´s not only about you. That attitude
contributes to a certain organisational culture. In particular young persons
need to show that they are available and
ambitious. If they receive an e-mail in the
night, they may feel obliged to reply right
away.
When the boundaries between work and
personal life are on the wane, it has consequences not only at the individual level,
but also at the organisational and societal levels.
- It´s important not only to think of your
own organisation and extract everything
out of the employee as long as they work
there. We need to have these experts in
the working life also until the pensionable
age. Research shows that thriving employees are more productive and profitable at
the financial level, says Niemistö.

Text: Jessica Gustafsson
Photo: Linus Lindholm

Charlotta Niemistö

Charlotta Niemistö gave a
presentation about a socially sustainable working life at the Alumni
Meeting 2022 (Alumnträffen). The
meeting was organised by Hanken School of Economics, Arcada
University of Applied Sciences,
Novia University of Applied Sciences, Åbo Akademi University
and the University of Helsinki.

Hanken runs the research institute
GODESS together with Jyväskylä
University School of Business
and Economics and KTH Royal
Institute of Technology in Stockholm. The institute strengthens
and combines different research
areas within gender equality and
sustainability both nationally and
internationally.
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DOCTORAL DISSERTATIONS

Doctoral
dissertations
during the
academic year
2021-2022

Henrik Keinonen
Essays on agency problems in entrepreneurial
ventures and publicly listed companies
In his doctoral dissertation Henrik Keinonen
describes how conflicts of interests in entrepreneur
driven firms and in stock listed companies arise
and how to alleviate them. Some entrepreneurs
may for example want to hide away certain critical
information from potential investors before raising
an investment or use the investment into private
consumption later on.
“Especially commercial Business angel newtworks
can reduce information asymmetries by active
screening of investments, training and personal ties”,
says Keinonen.
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Fredrik Huhtamäki
Corporate leadership and utility from nonpecuniary factors: Essays on workplace safety,
shared leadership, and long-term orientation
There are several recent cases where influential CEOs,
such as Tesla CEO Elon Musk and Amazon’s previous CEO Jeff Bezos, have received criticism for poor
workplace safety. Fredrik Huhtamäki presents
results in his doctoral thesis that show a positive relationship between CEO power and workplace safety
and health.
“The results show that Musk and Bezos are non-representative when it comes to powerful CEOs and
workplace safety. Greater CEO influence generally
leads to better workplace safety”, argues Huhtamäki.

Virva Tuomala
Urban food security at the intersection
of retail supply chain management and
development studies
The mainstream approach to ensuring sufficient
food and nutrition security is focused on production
and consumption. Virva Tuomala´s research
shows that food security research and action need
to emphasise distribution and retail in addition to
agricultural production. The field work for the thesis
was conducted in South Africa and Thailand, where
the informal food sector plays a substantial role in
food access and security.
“Whether it be a neighbourhood tuck shop or a
mobile food cart, these informal outlets are more
accessible for many urban poor residents both financially and spatially, than formal supermarkets”,
Tuomala says.

Ira Chatterjee
Social Change and Well-Being: Perspectives
of Women Entrepreneurs in a Social
Entrepreneurship Program

Arafat Rahman
Whence the well-being of individuals?:
Organizational roles of a transformative
service provider in a healthcare setting

There is an urgency to make progress on building
a more equitable and inclusive society, especially in
the developing countries. New research suggests that
social entrepreneurship programmes aimed at encouraging women’s entrepreneurship are particularly
valuable in promoting social change.
“Besides economic empowerment, women’s entrepreneurship promotes the emancipation of women
and has ripple effects on communities and countries,
making training programmes offered by social entrepreneurs a powerful driver of progressive social
change”, says Ira Chatterjee.

In his doctoral thesis Arafat Rahman explores the
sources of customers’ and employees’ well-being
within healthcare service. His research shows that a
service-providing organisation facilitates the well-being of individuals by supporting, socialising, and
empowering them. Technology, service environment
and design, and internal practices and arrangements
also contribute to the individuals’ well-being.
“Although healthcare services have inherent promise to work towards well-being, the results are shaped
by the extent of support, socialisation, and empowerment efforts put forth by a provider organisation”,
Rahman says.

Mikko Antikainen
Surviving Technological Change: Towards
More Coherent Regulation of Digital Creativity
Through EU Copyright and Design Law
In his doctoral thesis Mikko Antikainen examines
how technological change in the form of digitalisation
challenges our ability to regulate digital creativity and
digital designs through EU IP law.
”The digital transformation in the form of digital
designs and digital creation is not unproblematic,
especially for artists, designers, and right holders.
Although the digitalisation of designs and creativity
offers a powerful tool for the creative industries and
designers, it also increases the economic and legal
uncertainty, and a new threat of large-scale piracy”,
says Antikainen.

Isabell Storsjö
Supply chains for societal outcomes
Isabell Storsjö has studied the justice system and
health care, energy and water services sectors in Finland, and in her thesis discusses how the public sector
can benefit from research in Supply Chain Management and what research on commercial sectors can
learn from the public sector.
“A supply chain perspective can enable the identification of problems in legal processes, factors that
affect public procurement and vulnerabilities in preparedness for cascading disasters”, says Storsjö.
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Canelia Wessman
Jämställdhetsplanen – ett redskap för att
främja jämställdheten? En jämförande
rättslig analys av jämställdhetsplanering
i arbetslivet som medel för att uppnå
jämställdhetslagens mål
I sin doktorsavhandling har Canelia Wessman
utrett hur de på arbetsmarknaden förekommande
jämställdhetsproblemen behandlas i jämställdhetsplanerna.
”Ett stort problem i jämställdhetsplaneringen är
den formella synen på jämställdhet, det vill säga att
arbetsgivarna utgår ifrån att det räcker med likabehandling. Den formella synen på jämställdhet leder
till att de jämställdhetsproblem som faktiskt förekommer i arbetslivet inte kommer fram i jämställdhetsplanerna”, säger Wessman.

Maria Sandberg
Sufficiency Transitions: Realizing Consumption
Changes for Environmental Sustainability
In her doctoral thesis, Maria Sandberg studies how
to realize consumption changes that will be necessary
to combat the climate crisis, biodiversity loss, and
other environmental problems.
“We need a multitude of different changes to our
consumption patterns. Understanding how we as
a society can realize these much-needed consumption changes is essential if change is to happen”,
Sandberg says.
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Sonja Sarasvuo
Coherence or diversity in corporate identity? –
Varying perceptions of the company as sources
for corporate branding
New research suggests that companies could increase
stakeholder identification by involving multiple
stakeholders in their branding processes. In her
doctoral thesis, Sonja Sarasvuo problematizes the
idea that corporate brands need to be coherent.
“It is important for companies to learn how different stakeholders perceive them. This line of thinking
opens up avenues to develop a more identifiable corporate identity. One way to go about this is to adopt
a mentality of brand co-creation, meaning that the
brand is developed together with customers, employees and other stakeholders on a continuous basis”,
Sarasvuo argues.

Jagat Kunwar
Breaking free of the binary: Gender
habitus, heteronormative domination, and
classificatory struggles
In his doctoral thesis, Jagat Kunwar reveals how
discriminations due to sexual orientation and gender are sustained and how they can be subverted.
All inequalities are sustained by social classification
establishing differences between social categories
through binary principles such as ‘male’ and ‘female’.
This results in exclusion of some groups from various
aspects of social life.
“The most effective way to fight social injustice is to
raise consciousness about such existing classification
schemes as legitimate. For effective activism, it is necessary to identify the nature of social classifications
in various social contexts and to delegitimize them
through collective action”, states Kunwar.

Meri-Maaria Frig
Mediated business sustainability
communication for a better world

Ville Savolainen
Theoretical Essays in Blockchain Economics
and Asset Pricing

Owned media publications present acclaimed
business sustainability frontrunners actively. Sustainability communication can go beyond managing
legitimacy and reputation and guide firms to adopt
sustainability-related discourses and practices.
Meri-Maaria Frig discovered this in her doctoral
thesis, which examines business sustainability communication in media.
“It is no longer enough for firms to aim to conduct
business responsibly. Firms are increasingly expected to also communicate about how they are part of
the solution to current societal problems”, says Frig.

In his doctoral thesis, Ville Savolainen explores
blockchain based cryptocurrencies, and blockchain
security in particular. Cryptocurrency mining, which
is a secure method, generates tremendous e-waste
and worsens the global chip shortage. In addition,
global cryptocurrency mining consumes more
electricity than many individual nations. Hence it
generates tremendous CO2 emissions.
“However, there exists an alternative to mining –
Proof-of-Stake. PoS cryptocurrencies do not require
vast amounts of energy or computational power. Instead, part of cryptocurrency is staked, which means
that it is locked in a cryptocurrency wallet. Basically,
if someone acts dishonestly, they may lose their valuable stake”, states Savolainen.
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ÅRETS ALUMN

Årets alumn Joel Sunabacka:
Idrottslag och team i arbetslivet
identiska på många sätt
Svenska handelshögskolan utser årligen Årets alumn,
en Hankenalumn som hållit kontakt med högskolan
efter sin utexaminering och som fått erkännande för sitt
engagemang i samhället. I år gick titeln Årets alumn till
Joel Sunabacka från Vasa.

D

et känns otroligt fint att få den här utnämningen! Dagligen arbetar jag med andra
Hankenalumner och ser hur hårt de jobbar,
så man blir alldeles ödmjuk och stolt över
att ha blivit vald, säger en glad Joel Sunabacka.
För honom betyder Hanken både kolleger, vänner i
privatlivet och nätverk som han umgås med dagligen.
Hanken har också varit en kvalitetsstämpel som har
öppnat många dörrar för Sunabacka.

Alltid yngst, överallt

Trots sin unga ålder på 34 år, har Sunabacka redan hunnit göra en hisnande karriär. Redan som
16-åring flyttade han hemifrån för att göra karriär
i fotbollsklubben FC Haka, med ett FM-silver som
bästa resultat. Under studietiden började han jobba
på LokalTapiola, avancerade till bankdirektör på
Ålandsbanken som 28-åring och ska precis tillträda
som VD för LokalTapiola i Österbotten. Dessutom är
han den yngsta Årets alumn som Hanken utsett.
- Min ålder var tidigare alltid ett problem, säger Sunabacka. Jag har alltid behövt bevisa mig själv mera
än andra och då jag blev bankdirektör försökte jag
till och med dölja min ålder. Numera tycker jag det
bara är en positiv sak och många uppskattar att jag
är så ung.
Erfarenheterna från den tidiga idrottskarriären har
han haft stor nytta av i arbetslivet också. Trivsel på
arbetsplatsen är en av Sunabackas ledstjärnor.
- Min största utmaning som ledare är hur man bygger en vinnande arbetskultur. Trivseln är oerhört viktig och precis som i lagsport, så kan du inte ensam dra
ett team. Det gäller att identifiera vem som är bäst på
vad och placera rätt människor på rätt poster så att
alla trivs och teamet är framgångsrikt.

Ta vara på tiden utomlands

När Sunabacka ser tillbaka på sin studietid och
reflekterar över vad han skulle ge för tips till nuvarande studenter, så rekommenderar han att satsa på
tenterna och studieuppgifterna. Enligt honom lär
man sig då att processa stora mängder information
snabbt och det är en färdighet man kommer att behöva i arbetslivet. En annan viktig erfarenhet var de
obligatoriska utbytesstudierna.
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Hanken har varit en kvalitetsstämpel som har öppnat
många dörrar för årets alumn Joel Sunabacka.
- Om utbytet inte hade varit obligatoriskt hade jag
sannolikt inte åkt utomlands alls under studierna. I
efterhand kan jag konstatera att sejouren vid Rensselaer Polytechnic Institute i Troy, New York, var en
av de bästa och mest givande upplevelserna under
hela studietiden, säger Sunabacka.
I sitt arbete anställer Sunabacka många studenter
som timanställda och uppmuntrar också studenterna
att skaffa sig arbetserfarenhet vid sidan av studierna.
Han påpekar att man inte behöver veta en massa när
man börjar ett jobb utan inställningen är det viktiga.
- Kom in med rätt attityd, att du kan och du vill hjälpa och våga visa din personlighet! Sånt gör intryck
som sedan blir kvar och kan hjälpa dig att eventuellt
få ett fast jobb på samma arbetsplats i förlängningen,
tipsar Sunabacka.
- Slutligen vill jag hälsa studenterna att vara öppna,
bygga relationer och ge Hanken en möjlighet att ändra er framtid. Jag skulle aldrig själv ha tänkt att de
närmaste personerna i mitt liv har en koppling till
min studietid och till Hanken, avslutar han.
Text: Marlene Günsberg

Karriärpodden

Lyssna till inspirerande karriärhistorier och ta del av
alumnernas bästa karriärtips i Hankens karriärpodd.
I varje avsnitt berättar en alumn om sin karriär och
blickar också tillbaka på sin studietid på Hanken.
Utöver alumnavsnittet finns ett bonusavsnitt om
hurdant stöd studenter kan få på Hanken från bland
annat karriärtjänster, studiecoachen och studievägledarna. Värd för podden är Hankenstudenten
Katarina Krokfors och producenter är Camilla
Wardi, chef för näringslivsrelationer och samverkan,
och Mira Aarnivuo, alumnkoordinator.

Sustainability Unwrapped

Sustainability Unwrapped is a conversational podcast, where science meets practice to think about
our world and how to make it more sustainable.
From ethics to inequalities to climate change, the
podcast stretches the boundaries and explores the
latest thinking and doing from a unique perspective
on several Sustainable Development Goals and challenges. Tune in to 30+ episodes to learn how to make
this planet more sustainable and responsible one
podcast at a time. The podcast is produced by Social
Responsibility Coordinators Hanne Dumur-Laaniila, Sanchi Maheshwari, and Elise Wegelius.

Gyllene studietider

I podcasten Gyllene studietider minns kända Hankenalumner gamla studietider. Det är framförallt
de små detaljerna som avslöjar den gångna tiden
– minnen av hur en lärare kunde bära frack under
en föreläsning, studenthemmet på högskolans sjätte
våning och hur man rökte inne. Gäster som medverkar är exempelvis Elisabeth Rehn, Kimmo Sasi,
Henrik Lax, Veronica Wiklund, Ann-Mari
Mingard och Björn Wahlroos. Värdar för podden är Hankens rektor Karen Spens och Hankenalumnen Hanna Westerholm, som också har
producerat podcasten.

After Class med Jesper & Dennis

I After Class med Jesper och Dennis diskuteras
nyheter och ämnen som kan relateras till diverse
Hankenkurser, främst inom finansiell ekonomi och
redovisning. Värdarna Jesper Haga, forskardoktor i finansiell ekonomi, och Dennis Sundvik,
biträdande professor i redovisning, vill med podcasten skapa en ny kontaktyta mellan föreläsare och
studerande. Lyssna på ämnen som berör kapitalmarknaden, bolag och deras rapportering. Varning
för hög underhållningsgrad!

Hanken Quantum: The Podcast – Data for everyone!

Data for everyone is a conversational podcast, where different data topics are explained
in simple words with the purpose to communicate and approach new data knowledge
to our audience. In all of the episodes, you build up your data science vocabulary, keep
up with the latest developments in the field and learn new data skills. The podcast,
starting in June 2022, is produced by Hanken Quantum team Camila Ocampo and
Marko Ikävalko, and the Director of Quantum Benjamin Maury.

