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Allmänna principer och riktlinjer vid Hanken på grund av coronapandemin till 
15.8.2022– uppdaterade 29 april 2022  
 

 

Dessa principer och riktlinjer gäller till 15.8.2022. Riktlinjerna gäller Hankens anställda, doktorander, 

associerade och studerande.  

Sommarens öppettider vid Hanken meddelas separat och de kan alltså avvika från det som nämns 

nedan. 

Vi uppmanar alla att följa dessa principer och följa med på webben om det publiceras ny aktuell 

information: https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/aktuellt/information-gallande-corona. 

Om en myndighet fattar beslut om eller rekommenderar begränsningar i verksamheten för en viss 

tid, bör myndigheternas rekommendationer gällande begränsningar beaktas och följas. Om dessa 

meddelas på webben och som e-post till personalen och studerande. 

 

Funktion Princip 

Allmänna 
säkerhetsprinciper 
och hälsa 

- Följ THL:s rekommendationer gällande användningen av munskydd. Vid 
tenter på plats och vid urvalsprovet rekommenderas munskydd. 

- Kom ihåg vikten av god handhygien. Tvätta händerna ofta och använd 
handsprit om det inte finns möjlighet att tvätta händerna. Tvätta alltid 
händerna eller använd handsprit då du kommer in i till Hanken. 

Om du blir sjuk - Om du känner dig sjuk ska du stanna hemma och eventuellt beställa tid 
till test enligt gällande rekommendationer. Följ instruktionerna på 
https://www.omaolo.fi/.  

 - Om du insjuknar på Hanken är du skyldig att omedelbart avlägsna dig 
från Hankens utrymmen. 

 - Du kan vara sjukledig i fem dagar utan läkarintyg vid 
coronarelaterad sjukdom. Därefter ska du alltid kontakta 
hälsovården. Kontakta din chef genast om du insjuknat. Närmare 
information på webben. 

Arbete - Vi arbetar enligt en kombination av distansarbete och arbete på 
arbetsplatsen. Se principerna för administrationens distansarbete och 
principerna för den undervisande och forskande personalen om rätten att 
ha arbetsrum eller arbetsstation. Distansarbete ska inte påverka 
gemensamma processer negativt. 

 - Hur arbetet fördelas mellan distansarbete och fysisk närvaro ska 
koordineras av cheferna. Antalet personer som är på plats på en gång 
kan begränsas enligt rådande smittläge och enhetens utrymmen.   

 - Möten ordnas enligt vad som är mest ändamålsenligt.  

Användning av 
Hankens lokaler 

- Hankens öppettider är: Helsingfors må-to 8–18 och fr 8–16, Vasa må-fr 
8.15–11 och 13–16). Hankens huvudbyggnad i Helsingfors stänger sina 
ytterdörrar 23.6.2022 på grund av renovering och öppnar igen 15.8.2022. 
Hanken i Vasa håller ytterdörrarna stängda från midsommaren och 
öppnar dem igen 8.8.2022. Utanför öppettiderna, även på sommaren då 
byggnaderna är stängda, kommer personal och studerande in med nyckel. 

https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/aktuellt/information-gallande-corona
https://www.omaolo.fi/
https://www.hanken.fi/sv/node/2434254/
https://www.hanken.fi/sv/node/2434254/
https://www.hanken.fi/sv/node/2435094/
https://www.hanken.fi/sv/node/2408771/
https://www.hanken.fi/sv/node/2408771/
https://www.hanken.fi/sv/node/2436398/
https://www.hanken.fi/sv/node/2436398/
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Undervisning 
 

- I period 4 kan närundervisning erbjudas alla 
studentkategorier, men fysisk närvaro i undervisningen får 
fortfarande inte krävas. Examinationen i form av tentamina 
kan kräva fysisk närvaro på Hanken. Presentationer får inte 
kräva fysisk närvaro. Undervisnings- och examinationsformerna 
anges per kurs i Moodle. 

Examination - Centralt organiserade traditionella storgruppstentamina i klass kan 
erbjudas under period 4 med beaktande av strikta säkerhetsarrangemang 
och enligt planerat tentamensschema. Munskydd rekommenderas. Vid 
förkylningssymptom eller covid-19 ska studenten följa de anvisningar hen 
har fått inför tentamen. 

 

- Läraren kan ordna tentamen i klass inom ramen för 
undervisningstillfällen med beaktande av smittskyddsarrangemang. Vid 
förkylningssymptom eller covid-19 ska studenten följa de anvisningar hen 
har fått inför tentamen. 

 

- Mognadsprov och de tentamina som ordnas i Exam kräver närvaro på 
Hanken. Vid förkylningssymptom eller covid-19 ska studenten omboka 
sin examenstid. 

 

- Alternativa examinationsformer kan erbjudas inom samma kurs förutsatt 
att lärandemålens uppnående mäts jämbördigt och bedömningsskalan är 
densamma för alla. 

IT-service och 
studentservice 

- IT-stödet nås i första hand per help@hanken.fi eller telefon på numret 
386. Datacentralen tillhandahåller även stöd fysiskt på plats. IT-stöd 
erbjuds därtill vid InfoBITen i Helsingfors ti-to 11.30–13.00. 

 

- Studentservicedisken för kortare studieärenden Helsingfors samt 
studiebyrån i Vasa håller öppet ti-to 11.30–13.00. Stödet erbjuds också på 
distans via studieinfo@hanken.fi. 

Studievägledning 
och stöd för 
välmående 

- Studievägledning erbjuds på distans med tidsbokning och på plats enligt 
överenskommelse. 

- Rådgivning angående utbytesstudier erbjuds på distans med tidsbokning 
och på plats under mottagningstider (må 13–15, on 9–11 och to 13–15). 

 
- Studiecoachen ger coaching på distans och studiepsykologen tar emot 

klienter på distans. 

 - Hanken erbjuder examensstuderande (kandidat-, magister- och 
doktorsnivå) möjlighet till psykoterapi på distans. 

Datorer och 
självstudier 

- Datorer i datasalarna är tillgängliga för studerande som har nyckel. 
Observera att munskydd förutsätts. Var och en ansvarar själv för att 
hygienföreskrifterna följs. 

Bibliotek - I Helsingfors är Hankens bibliotek öppet. Låneservicen fungerar normalt 
må-to kl. 9–18 och fr 9–16.  

 - Vasa stadsbibliotek är öppet.  

 - Quantum är öppet 24/7 med nyckelbricka. Mat och dryck får inte medtas 
till Quantum. 

  

mailto:help@hanken.fi
mailto:studieinfo@hanken.fi
https://www.hanken.fi/sv/node/230497/
https://vaasankirjasto.finna.fi/
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Arbetsresor - Arbetsresor måste godkännas av chefen i god tid före resan. Resenären 
måste utreda myndigheternas rekommendationer om destinationslandets 
aktuella inrese- och karantänsbestämmelser och informera chefen för en 
riskbedömning. Hanken rekommenderar starkt att endast personer som 
är fullt vaccinerade reser utomlands. 

 - Bokning av arbetsresor får endast göras via CWT som också ordnar 
resenärens hemresa i fall av nödsituation. 

 - Om en medlem av Hankens personal har varit utomlands (arbetsresa 
eller privat resa), bör hen följa THL:s rekommendationer om eventuell 
testning och karantän. 

Interna och externa 
evenemang 

- Konferenser, seminarier och evenemang hålls enligt vad som är mest 
ändamålsenligt.  

 - Alla evenemang ska i planeringsskedet anmälas till Judith 
Buddingh’ på adressen events@hanken.fi. Judith koordinerar alla 
evenemang som hålls på Hanken (även online-evenemang). Endast ett 
evenemang kan arrangeras per dag. 

Disputationer - Disputationerna hålls som hybrid eller online enligt vad som är mest 
ändamålsenligt. Kom ihåg att även vid planeringen av disputationer bör 
Judith Buddingh’ kontaktas. 

Restaurangtjänster - Restaurangen i Helsingfors är öppen. Restaurangen i Vasa är stängd  
tills vidare. 

 

Du kan kontakta corona-info@hanken.fi om du har frågor. 

 
Helsingfors 29.4.2022 
 
 
 
Karen Spens 
Rektor 
 
 
Handläggare: Helena Strandell 
 
 
Enhet: Rektorsämbetet 
 
Delgivning: Hankens webbplats, infobrev till studenter och personal 

mailto:events@hanken.fi

