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Helsingin kauppakorkeakoulu (HSE) on maamme suurin ja
monipuolisin kauppatieteellistä opetusta antava yliopisto ja
yksi Pohjoismaiden johtavista kauppakorkeakouluista. Lähes
100-vuotias HSE on ensimmäinen kauppakorkeakoulu
Pohjoismaissa, jolle on myönnetty kaikki kansainväliset alan
akkreditoinnit (AACSB, AMBA ja EQUIS).

HSE - maailmanluokan
kauppakorkeakoulu

HSE pähkinänkuoressa

Perustettu vuonna 1911.
Pääkampus Helsingin Töölössä ja sivukampus Mikkelissä.
Noin 4 000 perustutkinto-opiskelijaa, noin 300 jatkotutkinto-opiskelijaa.
Henkilöstöä noin 500, josta opetus- ja tutkimushenkilökunnan osuus noin 52 %.
Opetusta suomeksi ja englanniksi.
HSE:n johto: kansleri Matti Lehti, rehtori Eero O. Kasanen, vararehtorit Olli Ahtola, Timo
Saarinen ja Hannu Seristö, hallintojohtaja Esa Ahonen.

Vuosikertomus 2007

Vuosikertomusta pääset lukemaan vasemman laidan linkeistä.

Kuva: Aino Huovio

HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu



Triple Crown ensimmäisenä Pohjoismaissa

Vuoden 2007 kohokohta oli kansainvälisen AACSB-
akkreditoinnin myöntäminen HSE:lle ensimmäisenä
pohjoismaisena kauppakorkeakouluna.

"Vuoden 2007 toimintaa
leimasi keskeisesti uuden ns.

innovaatioyliopiston
suunnittelu yhdessä TKK:n ja

TaiKin kanssa."

HSE:llä on nyt kaikki kolme kauppatieteellisen alan arvostettua laatuleimaa: AACSB, EQUIS ja
AMBA, mikä antaa hyvät lähtökohdat korkeakoulun strategian mukaiseen globaaliin näkyvyyteen ja
yhteistyöhön laadukkaimpien yliopistojen kanssa.

Innovaatioyliopiston suunnittelu aikataulussa

Vuoden 2007 toimintaa leimasi keskeisesti uuden ns. innovaatioyliopiston suunnittelu tiiviissä
yhteistyössä Teknillisen korkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun kanssa. Eri viiteryhmät
osallistuvat työryhmien kautta hankkeen valmisteluun. Viiteryhmille tarjottiin mahdollisuus tuoda
esiin omia näkemyksiään sekä kommentoida kehitystyötä ja muiden ajatuksia mm. verkkopohjaisen
työkalun avulla.

Hankeen etenemisestä kerrottiin vuoden mittaan useissa tiedotus- ja keskustelutilaisuuksissa sekä
eri viestintäkanavien avulla. Hanke etenee aikataulun mukaisesti, ja innovaatioyliopiston toiminta
alkaa näillä näkymin täysipainoisesti vuoden 2010 alussa.

Suomalaisten yliopistojen toimintaympäristö on vuoden 2007 aikana tehdyillä päätöksillä
kokonaisuutena muuttumassa nopeasti sellaiseen suuntaan, jota HSE on omalta osaltaan ollut
edistämässä jo vuosien ajan. Itsenäisen oikeushenkilön status päätöksenteossa sekä taloudelliseen
autonomiaan liittyvät uudistukset antavat uusia työkaluja selviytyä paremmin kiristyvässä
maailmanlaajuisessa kilpailussa.

Strategian kulmakivinä käytännön relevanssi ja tieteellinen täsmällisyys

HSE:n vuonna 2006 uudistetun strategian jalkauttamista jatkettiin vuonna 2007. Strategia on hyvin
linjassa innovaatioyliopistohankkeen ja muiden tulevien haasteiden kanssa.

Strategian tutkimukselliset kulmakivet ovat käytännön relevanssi ja tieteellinen täsmällisyys.
Tutkimustoiminnan fokusoimista strategian osoittamaan suuntaan on edistetty mm. HSE Research -
yksiköllä ja määrittämällä tutkimuksen painopistealueet (globalisaatio ja kilpailukyky,
rahoitusmarkkinat ja -palvelut, tietotalous ja verkostoitunut liiketoiminta). Tutkimusta organisoidaan
ongelmalähtöisiksi ja monitieteisiksi tutkimusohjelmiksi. HSE menestyi hyvin tutkimusrahoituksen
hankkimisessa vuonna 2007.

Ennätysmäärä väitöskirjoja, korkea valmistumisaste

HSE:n perustoimintojen suhteen vuosi 2007 oli erittäin tuloksellinen, varsinkin tohtorituotannossa.
Tohtorikoulutukseen panostettu ja lisätty voimavaroja viime vuosina, ja vuonna 2007 valmistuikin
31 tohtoria, mikä on selvästi kaikkien aikojen ennätys. Väitöskirjojen laatu oli erinomainen.
Maisterintutkinnon suoritti 391 opiskelijaa. Valmistumisaste on jatkuvasti Suomen yliopistojen
korkeinta tasoa.

HSE vuonna 2007
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HSE:n tutkimusyksiköt vahvistivat asemiaan

Nopeasti kehittyviin kansainvälisiin markkinoihin perehtynyt monitieteinen tutkimus-, opetus ja
koulutuskeskus Center for Markets in Transition (CEMAT) moninkertaisti hankepohjansa sekä
soveltavan että perustutkimuksen osalta ja vahvisti asemiaan yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

Center for Knowledge and Innovation Research (CKIR) keskittyi vuoden 2007 aikana avointen
innovaatioympäristöjen ihmis- ja käyttäjäkeskeisen tutkimusmetodin ja -toimintamallin luomiseen
osana Tekesin vetämää ICT-alan strategisen huippuosaamisen keskittymää (ICT SHOK). CKIR oli
mukana Helsingin metropolialueen Living Labs’ien yhteistyömallien kehittämisessä ja jatkoi
edellisvuonna alkanutta toimintaansa Euroopan uusien avointen ja verkottuneiden
innovaatiorakenteiden kehittäjänä. CKIRin Tietomedian laboratorio sai vuoden aikana kaksi uutta
patenttia, joista toinen oli kansainvälinen.

HSE EE 10. kerran Suomen paras kouluttaja

Johtamiskoulutusta toteuttava HSE Executive Education arvioitiin jo kymmenennen kerran peräkkäin
Suomen parhaaksi johdon kouluttajaksi. Executive MBA-ohjelmia toteutettiin kuudessa maassa.
Ohjelmat menestyivät erityisen hyvin Koreassa. Uutena lupaavana alueena on Taiwan, jossa HSE on
aloittamassa Executive MBA -ohjelmia yhteistyössä arvostettujen partnerien kanssa.

PYK:n toiminta laajeni Suomessa, Virossa ja Pietarissa

Yhteiskunnallisen palvelutehtävän osalta kehitys jatkui positiivisena yrittäjyyskoulutuksessa ja -
tutkimuksessa. Pienyrityskeskus laajensi toimintaansa Suomessa, Virossa ja Pietarissa. Yksikön
liikevaihto oli noin 6 miljoonaa euroa ja sen ohjelmiin osallistui 3 600 opiskelijaa lähes 20 000
koulutuspäivän verran. Yrityshautomo New Business Centerin toiminta jatkui vakaana.

Rekrytoinnilla kansainvälistä vaikuttavuutta

HSE on panostanut rekrytointiin yliopiston tieteellisen tason ja vaikuttavuuden nostajana. Suomen
Akatemian tukema FiDiPro-professori Kalyanmoy Deb aloitti HSE:ssä kesällä 2007. Arvostettu
INSEADin professori Yves Doz aloitti HSE:ssä osa-aikaisena professorina.

Lisäksi perustettiin uusi ”Visiting Executive” -tehtävä, johon voidaan nimetä yrityselämässä
ansioitunut henkilö. Professuureja on perustettu uusille aloille kuten innovaatiotoimintaan, myyntiin
ja yrittäjyyskasvatukseen.

Organisaatiota kehitettiin voimakkaasti

HSE on vastannut ajan haasteisiin kehittämällä toimintaa ja organisaatiota. Se on ollut edelläkävijä
sähköisen hallinnon kehittämisessä.

HSE on toiminut aktiivisesti mm. talous- ja henkilöstöhallinnon PAVE-palvelukeskuksen
kehittämisessä. PAVE toimii nyt täysipainoisesti taloushallinnossa ja on aloittanut toimintaa myös
henkilöstöhallinnossa. HSE on mukana monissa valtakunnallisissa kehittämishankkeissa, mm.
sähköisen tilaustenhallinnan pilottina. Luonnollisesti myös innovaatioyliopiston muuttuvat
hallintojärjestelmät ovat olleet aktiivisen kehitystyön kohteena.

HSE:n tavoitteena on innovaatioyliopiston kauppakorkeakouluna varmistaa, että suomalaisella
yliopistokoulutuksella on kauppatieteen alalla edellytykset nousta tulevina vuosina maailman
huipputasolle valitsemillamme painoaloilla.

Kuvassa opiskelijoita HSE:n päärakennuksen edessä Helsingin Töölössä.
Kuva: Aino Huovio



Helsingin kauppakorkeakouluun hyväksyttiin vuoden 2007
opiskelijavalinnassa 500 uutta opiskelijaa. Heidät valittiin
suorittamaan joko kauppatieteiden kandidaatin- ja maisterin
tutkintoa tai pelkkää maisterin tutkintoa.

Mikkelin yksikköön valittiin 163 uutta opiskelijaa
suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa.

Perustutkinto-opiskelijoita 3
940

Jatkotutkinto-
opiskelijoita  297

KTM-tutkinnon ka. laajuus
169 ov ja suoritusaika 5,3 v

(me.).

* Mikkelin KTK-tutkinnon valinassa on jonotusjärjestelmä, jolloin hyväksyttyjen lukumäärä on lukumäärä on suuri. Mikkelissä
alottaneiden joukkoon on laskettu myös edellisesnä vuonna opintojensa alkamiseen lykkäystä saaneet opiskelijat.

Vuonna 2007 HSE:ssä opiskeli 3 940 perustutkinto-opiskelijaa. Näistä 163 oli ulkomaalaisia.
Selkeästi eniten ulkomaalaisia perustutkinto-opiskelijoita oli Kiinasta ja Venäjältä. Kaiken kaikkiaan
opiskelijoita oli 42 eri maasta.

Case-menetelmä yleistyy opetuksessa

HSE:ssä käytetään enenevissä määrin case-opetusmenetelmää. Menetelmän ydin on case-
analyysiosaaminen ja siihen liittyvät workshopit, lyhyet kurssit ja seminaarit. HSE:ssä on Case
Studies -yksikkö, jonka päärooli on tehdä tunnetuksi case-opetusmenetelmiä ja edistää niiden
käyttöä opetuksessa.

HSE on jäsenenä European Case Clearing Housessa (ECCH), joka on suurin maailmanlaajuinen case-
tehtävien jakelukanava. Vuoden 2007 lopussa ECCH:lla oli 140 HSE:n case-tehtävää. Uusien
suomalaisten case-tehtävien tarve on jatkuva.

Opiskelijoiden case-analyysiosaamista tuetaan järjestämällä case-kilpailuja HSE:ssä ja lähettämällä
sekä graduate (KTM, MBA) että under graduate -tason joukkueita kansainvälisiin case-kilpailuihin.
HSE:n joukkueet ovat menestyneet maailmalla hyvin. Esimerkiksi keväällä 2007 HSE:n joukkue
voitti WELL’contest07 -kilpailun, jonka keskittymisalueena oli Corporate Social Responsibility
(Copenhagen Business School). Syksyllä 2007 HSE-tiimi sijoittui kolmanneksi erittäin tasokkaassa
Citi International case -kilpailussa Hongkongissa (Hong Kong University of Science and Technology).

Opiskelijavaihto nähdään osana tutkintoa

HSE:ssä opiskelijavaihto on kytketty kiinteäksi osaksi suoritettavaa tutkintoa, jolloin kaikki
vaihdossa suoritetut opinnot hyväksytään täysimääräisesti suoritettavaan tutkintoon.

Vuonna 2007 yli kolmen kuukauden vaihtoon ulkomaille lähti 253 kandi- tai maisteritason
opiskelijaa (tavoite 250). Suosituimmat kohdemaat olivat Yhdysvallat, Kanada, Ranska ja Saksa.

Opiskelijavalinta vuonna 2007 Hakemuksia Hyväksytyt  Aloittaneet
Avoimen yliopiston väylä 32 26 26
SAT I 173 38 32
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta 1954 310 310
Maisteritason valinta 194 126 114
Mikkelin KTK-tutkinto * 577 163 89

Opetus



Vaihtoon lähtevien opiskelijoiden määrä on hieman pienentynyt aikaisimmista vuosista. Syynä tähän
lienee vanhan tutkintoasetuksen mukaan opiskelevien haluttomuus hakeutua vaihtoon siirtymäajan
päättymisen lähestyessä elokuun 2008 lopussa; tavoite saada tutkinto valmiiksi koetaan
vaihtokokemusta tärkeämpänä.

HSE:n saapui 228 ulkomaalaista vaihto-opiskelijaa (tavoite 200). Valtaosa vaihto-opiskelijoista tuli
edellisvuosien tapaan Ranskasta ja Saksasta.

Opintojen ohjaukseen panostetaan

Opintojen ohjaus halutaan saada osaksi opintojen koko elinkaarta. Opiskelijat saavat
opiskelijatutorin lisäksi opettajatutorin. Opintojen etenemistä tukee myös opintopsykologi, joka
osallistuu erilaisten opintojaksojen toteutukseen ja tarjoaa opiskelijalle henkilökohtaista neuvontaa.
Opiskelijat hyötyvät myös erilaisista hyvinvointipalveluista.

Opintojen aluksi opiskelijat suorittavat opiskeluvalmiuksia ja -taitoja sisältävän opintojakson, jolla
parannetaan opiskelijan edellytyksiä selvitä opiskelusta. Maisteritasolla opiskelijat suorittavat kaikille
yhteisen ”maisterin taitosalkun”, jossa harjoitellaan nimenomaan työelämässä tarvittavia taitoja.

HSE otti vuonna 2007 käyttöön Oodissa olevan eHOPS -työkalun. Opiskelijan on helppo tehdä
sähköinen opintosuunnitelma, kun järjestelmä tarjoaa hänelle tukea valinnoissa. Myös opintojen
ohjaukseen osallistuvat henkilöt ovat koko ajan tietoisia ohjattavan opiskelijansa opintojen tilasta
sähköisen järjestelmän avulla.

Suomea taitamattomien tutkinto-opiskelijoiden opintojen ohjausta on edelleen tehostettu. Kaikki
uudet ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat saavat Information Guide for International BSc and MSc
Degree Students -oppaan ja myös henkilökohtaista opintoneuvontaa on lisätty.

Panostus verkkopalveluissa ja verkkopohjaisissa työkaluissa

Uuden tieto- ja viestintäteknologian käyttöönottamista kauppakorkeakoulun opetuksessa ja
opiskelussa kehittää HSE:n opetuksen innovaatiokeskus (OIK) yhteistyössä opettajien kanssa.

Edellisvuonna päivitetyn tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian jalkauttamista jatkettiin
vuonna 2007. Tavoitteena on hyödyntää aktiivisemmin verkkotyötilojen vuorovaikutteisia
elementtejä opetuksessa ja opiskelussa. Verkossa olevien opetustyötilojen määrä onkin kasvanut.

Lähes kaksi kolmasosaa kursseista hyödynsi verkkopohjaisia opetustyötiloja käytössä. Aikaisempien
vuosien tapaan opettajille tarjottiin pedagogista ja teknistä tukea. Opettajien käytössä on työtila,
Medialaboratorio, jossa opetushenkilökunta voi osallistua ohjattuun toimintaan tai työskennellä
itsenäisesti. Ohjatussa toiminnassa keskityttiin toistaiseksi video- ja muun kuva-aineiston
opetuskäytön edistämiseen.

HSE uudisti vuonna 2007 opiskelijoille suunnatun verkkopalvelunsa, ja vuoden aikana kaikki
perustutkinto-opiskelijoille tarkoitetut ohjeet ja tiedotteet siirrettiin extranet-palveluun (Piazzaan).
Tällä toimenpiteellä yliopisto tehosti opiskelijoille suuntautuvaa tiedotustaan.

Uutta oli myös, että syksyllä 2007 aloittaneet opiskelijat saivat HSE:n ”tervetulopaketin” ja
perehdytysiaineiston USB-muistitikulla.

Opiskelijapalaute osana opetuksen laatujärjestelmää

Koulutuksen laatujärjestelmä uudistettiin vuonna 2006 ja toteutus jatkui vuonna 2007. Opetuksen
arviointi mielletään tärkeäksi osaksi HSE:n koulutuksen laatujärjestelmää. Tämä merkitsee
käytännössä mm. sitä, että jokaisen opintojakson päätyttyä jaksolle ilmoittautuneilta opiskelijoilta
kerätään palautetta opetus- tai suoritustavasta riippumatta. Opiskelijat nähdään
yhteistyökumppaneina, joiden tulee ottaa vastuuta omasta oppimisestaan.
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Kerätty opiskelijapalaute toimitetaan opettajalle, oppiaineen vastaavalle, laitoksen johtajalle ja
kyseisen koulutusohjelman johtajalle. Ohjelmajohtajien kautta palaute kulkee koulutusohjelman
ohjelmaryhmän käsittelyyn. Ohjelmaryhmissä on opettajakunnan lisäksi ohjelman opiskelijoiden ja
alumnikunnan tai työelämän edustaja. Tietoa palautteesta annetaan myös rehtoreille ja opetus- ja
tutkimusneuvostolle, joka viime kädessä valvoo koulutuksen laatua. Saatu palaute otetaan
huomioon tulevan lukuvuoden opetussuunnitelman valmistelussa.

Myös opettajilta pyydetään arviota, toteutuvatko heidän odotuksensa opintojakson suhteen.
Tavoitteena on tukea opettajia opetuksen kehittämisessä sekä kehittää opetustiloja ja -laitteistoja.

Tutkintojen laatua mitataan systemaattisesti

Perustutkintoja arvioidaan jatkuvasti monin eri tavoin. Vuosittain selvitetään esimerkiksi
opiskelijavalinnan ja valintakokeen toimivuutta, vastavalmistuneiden mielipiteitä, valmistuneiden
työllistymistä ja rekrytoivien yritysten käsityksiä valmistuneista. Myös ylioppilaskunta seuraa
opetusta ja palkitsee parhaan opettajan, joka oli vuonna 2007 professori Raimo Luovio organisaatiot
ja johtaminen -aineesta.

Kuvassa opiskelijoita Helsingin kampuksella Chydenia-rakennuksen edessä.
Kuva: Aino Huovio



Vuonna 2007 HSE:n pääkampuksella oli mahdollista suorittaa kauppatieteiden
kandidaatin tutkinto viidessä koulutusohjelmassa ja maisterintutkinto 13
ohjelmassa. Lisäksi tarjolla oli yhteiseurooppalainen maisterintutkinto, CEMS
MIM. Osa HSE:n omista ohjelmista on mahdollista opiskella kokonaan
englanniksi.

Mikkelin kampuksella opiskelevat englanninkielisen kansainvälisen
liiketoiminnan kandidaattiohjelman opiskelijat.

» Tarkemmin HSE:n koulutusohjelmista muualla verkossa.

Ohjelmat:
BScBA

CEMS MIM
IDBM

ITP

Uudistettu tohtoriohjelma tukee HSE:n visiota

HSE:ssä tieteellinen jatkokoulutus on järjestetty tohtoriohjelmana. Tohtoriohjelma uudistui
tutkintouudistuksen myötä ja tukee entistä paremmin HSE:n visiota maailmanluokan
kauppakorkeakouluna. Tavoitteena on tutkijakoulutuksen korkea kansainvälinen taso ja laatu.
Tohtoriohjelman kansainvälisyyttä on edistetty mm. ohjelman uudella joustavammalla rakenteella ja
kansainvälisyyttä paremmin tukevilla uusilla kursseilla. Tohtoreiden monitieteistä tuotantoa ovat
tukeneet myös CEMAT:n useat tutkimushankkeet, joihin on palkattu väitöskirjantekijöitä HSE:n
tohtori-ohjelmasta.

BScBA-ohjelma Mikkelissä

Vuonna 2007 HSE:n Mikkelin kampuksen englanninkielisen kansainvälisen liiketoiminnan
kandidaattiohjelman (Bachelor’s Degree Program in International Business, BScBA) erilliseen
opiskelijavalintaan haki 577 hakijaa. Opiskelun aloitti 82 opiskelijaa ja ohjelmasta valmistui vuoden
2007 aikana 83 kauppatieteen kandidaattia. Kaikkien ohjelmasta vuoden 2007 loppuun mennessä
valmistuneiden kauppatieteiden kandidaattien keskimääräinen valmistumisaika on 2,6 vuotta.

Lukukauden kestävä opiskelujakso ulkomailla on pakollinen osa opintoja. Vuoden 2007 lopussa
BScBA-ohjelmalla oli 45 vaihtoyliopistoa. Opiskelijavaihtoon lähti vuoden aikana 67 opiskelijaa.
Ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita opiskeli Mikkelin kampuksella 51.

Alueellista vaikuttavuutta edistettiin vierailevien professoreiden voimin pienillä projekteilla ja alueen
yrityksille tehdyillä selvitystöillä sekä opiskelijoiden opinnäytetöillä. Vuoden 2007 aikana BScBA-
ohjelma osallistui useaan projektiin muiden Mikkelin yliopistokeskuksen yksiköiden kanssa. Näitä
olivat mm. HSE Pienyrityskeskuksen kanssa käynnistetty Start-up cafe ja Kansalliskirjaston
Mikrokuvaus- ja konservointilaitoksen kanssa vuonna 2006 käynnistetty Digibusiness-projekti.

HSE:llä Euroopan paras CEMS MIM -kurssi

HSE kuuluu eurooppalaisten johtavien kauppakorkeakoulujen ja suuryritysten muodostamaan
CEMS-yhteisöön (Community of European Management Schools). CEMS on aloittanut tutkimukseen
liittyvän yhteistyön HSE:n rehtorin johdolla. CEMS hyväksyy yliopistot jäsenekseen hakemuksesta,
ja kustakin Euroopan maasta voi olla vain yksi jäsen. Yhteisöön kuuluu nykyisin 17 yliopistoa ja noin
50 kansainvälistä yritystä.

Ohjelmat
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Yhteisön ”päätuote" on kansainvälisesti orientoitunut CEMS MIM -maisterintutkinto (CEMS Master’s
in International Management), jonka suorittamiseen HSE:n opiskelijoilla on mahdollisuus KTM-
tutkinnon rinnalla. Vuonna 2007 CEMS MIM sijoittui toiseksi Financial Timesin toteuttamassa
eurooppalaisten maisteriohjelmien ranking-tutkimuksessa.

Opiskelijoiden palautteen perusteella HSE:n kolmannen vararehtorin, professori Hannu Seristön
kurssi ”Doing Business in the EU” valittiin lukuvuoden 2006–2007 parhaaksi CEMS-kurssiksi
Euroopassa. Opiskelijat arvostivat erityisesti kurssin vahvaa yhteyttä käytännön elämään, Seristön
innostavaa ja asiantuntevaa opetusta ja sitä, että kurssin aikana opiskelijoille tarjoutui erinomainen
mahdollisuus solmia kontakteja globaalien yritysten johtajien kanssa.

IDBM-sivuaineohjelma innovaatioyliopiston tienviittana

International Design Business Management (IDBM) -ohjelma on HSE:n, TaiK:n ja TKK:n yhteinen
opetus- ja tutkimusohjelma, jonka tavoitteena on antaa kansainvälisen muotoiluliiketoiminnan
tuleville ammattilaisille poikkitieteellistä valmennusta. HSE:stä ohjelmaan valitaan lukuvuosittain
10–15 opintojensa loppuvaiheessa olevaa opiskelijaa, jotka suorittavat sivuaineen kahdesta muusta
yliopistosta valittavien kurssien ja poikkitieteellisissä ryhmissä toteutettavien yritysprojektien
muodossa. Keväällä 2007 valmistui 10 yritysprojektia.

IDBM-ohjelman toimijat ovat olleet suunnittelemassa ja käynnistämässä IDBM-yliopistojen yhteistä
Helsinki School of Creative Entrepreneurship -ohjelmaa ja osallistunut aktiivisesti
innovaatioyliopiston hankkeiden suunnitteluun.

ITP-ohjelma

Information Technology Program (ITP) -ohjelma järjestettiin kolmannentoista kerran. Ohjelma
koostuu koulutusosioista ja yhteistyöyritysten kanssa toteutettavista kehittämisprojekteista. Se
jakautuu kahteen alaohjelmaan, jotka ovat Content & Media ja Business & Technologies. ITP-
ohjelma pyrkii yhdistämään akateemisen opetuksen ja käytännönläheiset yritysprojektit
kokonaisuudeksi, joka tukee sekä opiskelijoiden että yhteistyöyritysten tavoitteita.

Kesän 2007 aikana järjestetyissä alaohjelmien koulutuksissa opiskelijat saivat yleiskuvan
informaatio- ja kommunikaatioteknologioista. Ohjelmaan osallistui yhteensä 57 opiskelijaa.
Ohjelman opiskelijat osallistuivat projektikoordinaattoreiden johdolla projekteihin ja toteuttivat
onnistuneesti 12 projektia samalle määrälle yhteistyöyrityksiä.

ITP-ohjelma on suunnattu HSE:n perustutkinto-opiskelijoiden lisäksi JOO- ja vaihto-opiskelijoille.
Kurssien ohella kesällä järjestettiin erilaisia oheistapahtumia sekä vierailuluentoja.

Ohjelman tavoitteena oli jatkaa tiivistä yhteistyötä yhteistyöyritysten kanssa sekä hankkia edelleen
uusia yrityskontakteja. Haasteena oli luoda houkutteleva opintokokonaisuus sekä toimiva
monikulttuurinen opiskeluympäristö ja tässä myös onnistuttiin.

Kuva: Aino Huovio



JOO-sopimus

HSE on mukana valtakunnallisessa joustavan opinto-oikeuden -sopimuksessa (JOO). Valtaosa
HSE:hen vuonna 2007 tulleista JOO-opiskelijoista oli pääkaupunkiseudulta.

JOO-sopimus-opiskelijoiden määrä on pysynyt viime vuosina ennallaan. HSE:ssä opiskeli 147
muissa yliopistoissa kirjoilla ollutta JOO-opiskelijaa. HSE:stä lähtee vuosittain pienempi joukko
opiskelijoita muihin yliopistoihin, kuin mitä muista yliopistoista tulee opiskelijoita HSE:hen.

Helsinki Summer School

HSE tarjosi pääkaupunkiseudun yliopistojen yhteisessä Summer Schoolissa kaksi kansainvälisille
opiskelijoille suunnattua kurssia: ”Business, Environment and Corporate Social Responsibility” ja
”Doing Business in Asia”. Kurssit olivat Summer Schoolin suosituimpia kursseja (75 osallistujaa).

HERA-verkosto

HSE toimii Helsinki Education and Research Arean (HERA) eli Helsingin laajan metropolialueen
yliopistojen (9) ja ammattikorkeakoulujen (10) yhteisessä sateenvarjohankkeessa, jossa
korkeakoulut osallistuvat alueelliseen kehittämiseen ja pyrkivät tutkimuksen ja koulutuksen avulla
vahvistamaan kansainvälistä kilpailukykyä ja tasapainoista yhteiskuntakehitystä. Vuoden 2007
aikana HSE osallistui HERAn kautta mukana opiskelijamessuille mm. Pietarissa ja Pekingissä.

HSE aktiivinen sähköisten järjestelmien kehittämisessä

HSE on mukana FUNIMA-hankkeessa, joka kehittää kansainvälisille hakijoille suunnattua sähköistä
hakujärjestelmää ja yhteismarkkinointia. HSE:n edustaja on mukana yliopistojen sähköisen
hakujärjestelmän kehittämisen ohjaus- ja seurantaryhmässä. Lisäksi HSE on mukana
Oodi-konsortiossa kehittämässä opiskelijatietojärjestelmää tukemaan opintohallintoa, opetusta ja
yliopiston johtamista.

Kuva: Aino Huovio
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Tutkimustoiminnassa vuosi 2007 oli tutkimuksen painoalueiden
–globalisaatio ja kilpailukyky, rahoitusmarkkinat ja -palvelut,
tietotalous ja verkostoitunut liiketoiminta – ensimmäinen
kokonainen toimintavuosi. Uudistukset ovat edesauttaneet
HSE:n tutkimuksen vaikuttavuutta ja kansainvälistämistä.

Tohtorin tutkintoja 31
Jatko-opiskelijoita 297

Tieteellisiä julkaisuja 434
(RESCAT 6.3.2008)

Tohtoreita ennätysmäärä

HSE on viime vuosina panostanut kokopäiväisiin jatko-opiskelupaikkoihin ja sen tuloksena tohtorin
tutkintojen määrä on kasvanut. Tohtoritutkintojen tavoitteeksi vuosille 2007–2009 on
opetusministeriön kanssa sovittu 22 tohtoria vuodessa.

Tohtoreita valmistui vuonna 2007 peräti 31. Tohtoreiden suureen määrään vaikutti panostus
väitöskirjojen ohjaukseen ja kokopäiväiseen väitöskirjatyön tekemisen rahoitukseen. Myös
tutkintosääntöjen vaihtuminen vauhditti osaltaan vanhan tutkintosäännön mukaan opiskelevien
jatko-opintoja päätökseen. Viime vuosien suuntana on ollut, että monet jatko-opiskelijat jättävät
lisensiaatintutkinnon suorittamatta ja väittelevät suoraan tohtoreiksi. Vuoden 2007 lopulla HSE:ssä
oli 297 jatkotutkinto-opiskelijaa.

Tohtorikoulutuskeskus on aktiivisesti kannustanut ja tukenut eri väitöskirjojen osallistumista
kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin. Helsingin kauppakorkeakoulusta valmistuneita tohtoreita
palkittiin vuoden aikana usealla taholla.

Julkaisujen määrä oleellinen laadun mittari

Tutkimustoiminnan vaikuttavuudesta kertovat HSE:n tutkijoiden tieteellisiin julkaisuihin
kohdistuneet viittaukset. HSE:n tutkijat julkaisivat korkeatasoisia tieteellisiä artikkeleita
arvostetuissa kansainvälisissä journaaleissa, joihin viitattiin huomattavasti enemmän kun muihin
suomalaisiin kauppatieteellisen alan julkaisuihin keskimäärin.

Kansainvälinen ISI Web of Science -tietokanta rekisteröi vuonna 2007 yhteensä 455 viittausta
HSE:n nimissä tehtyihin julkaisuihin. Kasvua edellisvuoteen oli 18 %.

HSE:ssä työskentelevien tutkijoiden artikkeleihin viitattiin ISI Web of Science -tietokannan mukaan
yhteensä 878 kertaa.

Kaikki Helsingin kauppakorkeakoulun tutkimustoiminnan tuotokset rekisteröidään HSE:n omaan
RESCAT-tutkimustietokantaan. RESCATiin oli 6.3.2008 mennessä rekisteröity 434 tieteellistä
julkaisua vuodelta 2007. Lopullinen luku päivittyy myöhemmin.

Opetusministeriön ylläpitämän KOTA-tietokannan mukaan HSE julkaisi 230 tieteellistä julkaisua,
joista ulkomailla julkaistuja 163. Kaikkia RESCAT-tietokantaan rekisteröityjä julkaisuja oteta
huomioon KOTA-luokittelussa.

Tutkimus



HSE Research organisoi tutkimusta

Kauppakorkeakoulussa tehtävää tutkimusta kehittää, organisoi ja tukee HSE Reserach -verkosto.
HSE Research koostuu neljästä toimintatasosta:

1. Neuvottelukunnasta ja johtoryhmästä, jotka linjaavat tutkimusta, organisoivat sen
painoalueiden mukaisiksi tutkimusohjelmiksi ja koordinoiduiksi kokonaisuuksiksi.

2. Tutkimusohjelmista, jotka toimivat käytännön relevanssin ja tieteellisen huippututkimuksen
yhdistäjinä, ja sitoutuvat HSE:n tutkimuksen korkeaan laatutasoon ja tutkimustulosten laaja-
alaiseen hyödyntämiseen.

3. Tutkimuspalvelutiimista, joka tukee tutkimushankkeita, -ohjelmia ja tutkijoita hankkeen
elinkaaren eri vaiheissa.

4. Laitoksista ja aineista, jotka ovat mukana vastaamassa tutkimusosaamisesta ja sen
kehittämisestä sekä rakentamassa tutkimusprojekteja.

Tutkimuksen painopistealueet

HSE:n strateginen panostaminen tutkimustoiminnan vaikuttavuuteen yrityksille ja talouselämälle
näkyy myös vuonna 2006 luodussa ja vuonna 2007 täyteen vauhtiin päässeessä tutkimuksen
matriisimallissa.

Matriisimallissa HSE:n tutkimustoiminta rakentuu siten, että tutkimuksen painopistealueiden
ongelmalähtöiset, soveltavat ja monitieteiset tutkimusohjelmat leikkaavat laitoksilla ja
tutkimusyksiköissä tehtävää tieteenalaperustaista tutkimusta.

Painopistealueet takaavat, että HSE:n tutkimuksen erityisyys – monialaiseen kansainväliseen
tutkimukseen ja tiiviiseen yhteiskunnan ja elinkeino-elämän kanssa tehtävään yhteistyöhön
perustuva liiketoimintaosaaminen – jäsentyy osaksi kaikkea HSE:n tutkimusta.

» Tarkemmin tutkimuksen painopistealueista vuosille 2006–2009 muualla verkossa

Tutkimustoiminnan kansainvälisyys

HSE:n tutkijat toimivat mm. kansainvälisten tieteellisten seurojen luottamustehtävissä,
kansainvälisten tieteellisten julkaisujen toimituksissa ja osallistuvat kansainvälisiin konferensseihin.
Tutkimusyhteistyötä tehdään tutkijoiden luomien kontaktien kautta. HSE osallistuu eurooppalaiseen
tutkimusyhteistyöhön mm. EU-rahoitteisten tutkimusprojektien kautta.

HSE:n tutkijat tekevät yhteistyötä ulkomaisten tutkijoiden kanssa, mikä näkyy yhteistyöartikkeleina,
-hankkeina ja -tutkimuksina. HSE:n intresseissä on kansainvälisten kontaktien tehokas

Tieteeliset artikkelit

Suomessa 10

Ulkomailla 86

Artikkelit tieteellísissä kokoomateoksissa
tai kongressijulkaisuissa

Suomessa 49

Ulkomailla 77

Monografiat

Suomessa 1

Ulkomailla -

HSE:n oman sarjan julkaisut Suomessa 7

Yhteensä 230

Julkaisut vuonna 2007
(OPM:n KOTA-tilasto 6.3.2008. Lopulliset luvut varmistuvat myöhemmin.)
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hyödyntäminen, minkä vuoksi HSE edistää tutkimustoiminnan kansainvälistymistä oman
tutkijanvaihto-ohjelman avulla. Rahoittajina ohjelmassa ovat Helsingin kauppakorkeakoulun
tukisäätiö ja Liikesivistysrahasto.

FiDiPro (Finland Distinguished Professor Programme) on Suomen Akatemian ja Tekesin yhteinen
rahoitusohjelma ulkomaisten tai pitkään ulkomailla toimineiden suomalaisten professoritasoisten
huippututkijoiden rekrytoimiseksi määräajaksi Suomeen. Intialainen evoluutiolaskennan
edelläkävijä, professori Kalyanmoy Deb aloitti HSE:ssä kesäkuussa 2007 kahden vuoden FiDiPro-
professuurinsa. Lisäksi arvostettu INSEADin professori Yves Doz aloitti HSE:ssä osa-aikaisena
professorina.

Pitkäaikaisten tutkimusvierailujen ja tutkimusyhteistyön lisäksi ulkomaisia professoreita vierailee
jatkuvasti niin opetuksen ja tutkimuksen laitoksilla kuin myös HSE:n tutkimusyksiköissä CEMATissa
ja CKIRissä.

Tutkimustoiminnan relevanssi näkyi rahoituksessa

Vuonna 2007 ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä pysyi erittäin suurena. Tutkimustoiminnan
vaikuttavuus yrityksille ja talouselämälle heijastuvat myös tutkimushankkeiden kautta, koska
yritykset sitoutuivat hankkeisiin joko panostamalla omia resurssejaan tai antamalla aineistoja
tutkijoiden käyttöön.

HSE:n hyvä menestys ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa on osoitus siitä, että sen
tutkimus on relevanttia ja vaikuttavaa myös liikemaailmassa. Ulkopuolinen rahoitus on erittäin
kilpailtua ja vain parhaimmat hankkeet saavat rahoitusta.

Tieteen popularisointi aktiivista

HSE on osallistunut säännöllisesti joka toinen vuosi järjestettäville Tieteen päiville omalla
”kauppatieteen iltapäivä” -teemallaan, jossa on esitelty ajankohtaisia ja suurta yleisöä kiinnostavia
tutkimustuloksia. HSE järjestää joka vuosi perinteikkään Studia Economica -luennon ja joka toinen
vuosi Jaakko Honko Lectures -luennon, joihin yleisöllä on vapaa pääsy. Vuonna 2007 järjestetyn
Studia Economican teemana oli "suomalaisyritykset globalisaation paineessa".

Research Day -tutkimuspäivässä puhuivat Suomen Akatemian Finland Distinguished Professor
Kalyanmoy Deb ja rahoituksen professori Matti Keloharju. Ohjelmassa olivat myös HSE:n vuoden
tutkijaksi valitun talousmatematiikan professori Kaisa Miettisen esitelmä sekä
väitöskirjapalkintoehdokkaiden esitykset.

HSE:n tutkijat osallistuvat vuoden 2007 aikana aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun
ajankohtaisista aiheista ja ovat kysyttyjä haastateltavia eri uutisvälineissä liittyen talouteen,
rahoitukseen, verotukseen tai liiketoimintaan sekä Venäjän, Baltian ja Aasian
liiketoimintaympäristöihin liittyviin tutkimusuutisiin.

Kuva: Aino Huovio



CKIRin tutkimus suuntautuu uusille alueille

CKIR:n (Center for Knowledge and Innovation Reserach) tutkimus on ilmiö- ja
ongelmalähtöistä. Se kehittää ja pilotoi uusia toiminta- ja yhteistyömalleja
yritysten, kaupunkien, eri alueiden ja kansainvälisten toimijoiden kanssa
toteutettavaan tutkimukseen, joka tähtää innovaatioihin.

Yksiköt:
CKIR

CEMAT

Tutkimusotteeseen kuuluu yhdistää perus- ja soveltava tutkimus ja ”venyttää” ne
innovaatioprosessiin asti. CKIR:n kansainväliset ja kotimaiset yhteistyöverkostot ovat
poikkeuksellisen laajat. Toimintansa alusta asti CKIR on ollut läheisessä yhteistyössä TKK:n, TaiK:n
ja muiden kotimaisten yliopistojen ja yritysten kanssa. CKIR:ssä työskentelee parikymmentä
tutkijaa, joista noin kolmannes on ulkomaisia vierailijoita. Vuonna 2007 CKIR:ssä toimi seitsemän
tohtoriopiskelijaa.

EU-hankkeet tuovat puolet rahoituksesta

Center for Knowledge and Innovation Research (CKIR) oli vuonna 2007 mukana 17 hankkeessa,
joista yhdeksän oli kansainvälisiä. Kansainvälisistä hankkeista seitsemän oli EU-rahoitteisia ja kaksi
Nordic Innovation Centerin (NICe) rahoittamaa pohjoismaista hanketta.

EU-hankkeet muodostivat noin puolet CKIR:n kokonaisrahoituksesta. Sisällöllisesti EU-hankkeet ovat
liittyneet ihmis- ja käyttäjäkeskeisten liiketoiminta- ja palvelumallien kehittämiseen palvelu- ja
tietoyhteiskunnassa siten, että samalla on voitu arvioida niiden vaikutuksia avointen ICT-pohjaisten
referenssiarkkitehtuurien toiminnallisuuksiin ja teknologioiden integrointiin.

Erityiskohteena ovat olleet haja-asutusalueiden tietoyhteiskuntapalvelut ja liiketoiminnat. Tässä
tutkimuskokonaisuudessa on mukana 120 huippututkijaa, 20 eurooppalaista kaupunkia tai aluetta
sekä 40 johtavaa eurooppalaista yritystä. Kyseessä on EU-hankekokonaisuus, johon kuuluu viisi
integroitua projektia. Hankekokonaisuus vaikuttaa CKIR:n toimintaan vuoden 2009 loppuun asti.

Innovaatioita keskellä arkielämää

CKIR kehittää yhdessä muiden toimijoiden kanssa ihmis- ja käyttäjäkeskeistä tutkimus-, kehitys- ja
innovointimetodia ja -toimintamallia, joita sovelletaan avoimissa innovaatioympäristöissä keskellä
ihmisten arkielämää.

Tutkimusote liittyy ensisijaisesti ICT-teknologioihin perustuvaan palvelu- ja liiketoimintakehitykseen.
Tältä pohjalta CKIR keskittyi vuoden 2007 aikana avointen innovaatioympäristöjen ihmis- ja
käyttäjäkeskeisen tutkimusmetodin ja -toimintamallin luomiseen osana Tekesin vetämää ICT-alan
strategisen huippuosaamisen keskittymää (ICT SHOK), jonka toiminta käynnistyi vuoden 2008
alkupuolella.

CKIR on ollut aktiivinen erityisesti avointen, verkottuneiden, joustavien ja innovatiivisten palvelu- ja
ekosysteemien kehittämisessä sekä ihmis- ja käyttäjäkeskeisen avoimen innovaatioympäristön
metodin kehittämisessä. CKIR oli mukana Helsingin metropolialueen Living Labs’ien yhteistyömallien
kehittämisessä.

Tutkimusyksiköt



Vuoden tutkija ja tutkimusryhmä CKIRistä

Vuonna 2007 CKIRin Tietomedian Laboratorio (Knowledge Media Laboratory) laajensi EU-
rahoitteisesti ihmis- ja käyttäjäkeskeisen, kokemuksellisen ja vuorovaikutteisen mediatutkimuksen
koskemaan ei vain pelejä ja tietotyötä vaan myös sosiaalista ja verkottunutta mediaa, mukaan
lukien Web 2.0.

Tietomedian laboratorio sai vuoden 2007 aikana kaksi uutta patenttia, joista toinen oli
kansainvälinen. Tietomedian laboratorion tutkimusjohtaja Niklas Ravaja sai HSE:n vuoden tutkijan
arvon, ja hänen tutkimusryhmänsä sai HSE:n vuoden 2007 parhaan tutkimusryhmän arvon.
Tieteellisiä julkaisuja CKIR:n tutkijat tuottivat vuoden aikana 19 kpl.

Mukana Lissabonin strategian toteuttamisessa

CKIR avusti vuoden 2007 aikana Portugalia EU-puheenjohtajuuskauden Lissabonin strategian
toteuttamiseen liittyvissä tapahtumissa, jotka edistävät eurooppalaisen innovaatiostrategian
toimeenpanoa ja sen edellyttämien tutkimuksen ja kehityksen rakenteellisten muutosten
aikaansaamista, mukaan lukien avointen innovaatioympäristöjen verkottuminen (European Network
of Living Labs). CKIR on siten jatkanut vuonna 2006 Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella alkanutta
toimintaansa Euroopan uusien ihmiskeskeisten, avointen ja verkottuneiden innovaatiorakenteiden
kehittäjänä.

Vuonna 2007 valmisteltiin useita hankkeita, joista viisi on edennyt jatkoneuvotteluihin Euroopan
komission kanssa ja ovat alkamassa vuoden 2008 aikana. Lisäksi vuoden aikana lähetettiin
yhdeksän hanke-esitystä kansallisille rahoittajille kuten Tekesille ja Suomen Akatemialle.

CEMAT tutkii nopeasti kehittyviä markkinoita

Center for Markets in Transition (CEMAT) on tutkimusyksikkö, jonka koko toimintaidea perustuu
akateemisen osaamisen ja yhteiskunnallisen relevanssin yhdistämiseen. CEMAT keskittyy nopeasti
kehittyvien Venäjän, Baltian, Aasian ja Latinalaisen Amerikan markkina-alueiden perus- ja
soveltavaan tutkimukseen.

Vuoden 2007 aikana CEMAT moninkertaisti hankepohjansa sekä soveltuvan tutkimuksen että
perustutkimuksen saralla. Täten myös yksikön yhteiskunnallisen vaikuttavuus kasvoi.

Kansainvälistä korkeakouluyhteistyötä

CEMATin kansainvälisiä markkina-alueita käsittelevä tutkimus toteutetaan osin kansainvälisenä
tutkimusyhteistyönä kohdealueen – kuten Luoteis-Venäjän ja Kiinan – parhaiden tutkimuslaitosten
kanssa. CEMAT on osallistunut kansainväliseen korkeakouluyhteistyöhön CEEMAN-järjestössä
(Central and East European Management Development Association) ja BMDA-järjestössä (Baltic
Management Development Association).

Vahvaa Venäjä-tutkimusta ja -osaamista

HSE on yksi Suomen suurimpia valtakunnallisen Venäjä-osaamisohjelman toimijoita. CEMAT sai
kolmanneksen OPM:n Venäjä-hankerahoista. CEMAT sai myös säätiörahoitusta erityisesti Venäjän
tutkimukseen.

CEMATin Kiinaa käsittelevää liiketoimintatutkimus sai ainoana Suomessa Suomen Akatemiasta
kohdennettua monivuotista tutkimusrahoitusta.

Elinkeinoelämän kannalta relevantteja tutkimusaiheita ovat edellä mainittujen lisäksi olleet mm.
”nopeasti kehittyvien markkina-alueiden kehityksen vertailu kansainvälistyvien suomalaisyritysten
näkökulmasta” sekä ”Helsinki–Tallinna-metropolialueen kilpailukyky globaalissa taloudessa”.
Pienyrityskeskus ja CEMAT ovat yhteistyössä kehittäneet ja toteuttaneet mm. Venäjän markkinoille
kansainvälistymistä käsittelevää koulutusta.
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CEMAT osallistuu valtakunnallisen Venäjän ja Itä-Euroopan tutkijakoulun sekä Itä- ja Kaakkois-
Aasian tutkijakoulun toimintaan. HSE on CEMATin kautta tutkijakoulun johtoryhmässä ja
kehittämässä aiheen osaamista valtakunnallisesti. Näissä tutkijakouluissa on mukana myös HSE:n
jatko-opiskelijoita.

Kuva: Aino Huovio
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Kansantaloustieteen laitos

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos

Liiketoiminnan teknologian laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Kielten ja viestinnän laitos

Laitokset



Oppiaine: kansantaloustiede

Kansantaloustieteen aine sijaitsee Economicum-
rakennuksessa Helsingin yliopiston ja Svenska
handelshögskolanin kansantaloustieteen laitosten sekä
kansantaloustieteen valtakunnallisen jatkokoulutusohjelman
kanssa. Laitosten yhteisenä sateenvarjo-organisaationa toimii
Helsingin taloustieteellinen tutkimuskeskus, HECER.

Professoreita 4, lehtoreita 2,
opiskelijoita 335,

suoritetut opintopisteet 9
483,

  valmistuneet kandit 9,
maisterit 20,

tohtorintutkinnot 4

Yksiköiden keskinäistä yhteistyötä kehitettiin vuoden 2007 aikana muun muassa lisäämällä yhteistä
opetusta ja suunnittelemalla laitosten jatkokoulutuksen koordinoimista. Economicumissa kokoontuu
viikoittain seminaareja, joiden järjestämisessä laitoksen tutkijat ovat aktiivisesti mukana.

Laitoksella on ollut useita ulkopuolista rahoitusta saavia tutkimushankkeita. Suomen Akatemian
rahoituksella käynnistyi projekti ”Empiirisiä tutkimuksia palkitsemisesta ja työn organisoinnin
muutoksesta". Samoin Akatemia on rahoittanut projektia, jossa on tutkittu kansainvälistymisen
vaikutuksia yrityksiin ja niiden työntekijöihin.

Työpaikoilla tapahtuvien organisatoristen innovaatioiden tuottavuusvaikutuksia on tutkittu
yhteistyössä yritysten kanssa Suomen Akatemian ja Työsuojelurahaston rahoittamassa laajassa
hankkeessa. Laitoksen henkilökuntaa on myös mukana Akatemian projektissa, jossa tutkitaan
Suomen antaman kehitysavun vaikutuksia.

Vuoden 2007 alussa alkoi laaja energiamarkkinoiden tutkimusohjelma, johon Yrjö Jahnssonin säätiö
myönsi rahoitusta viideksi vuodeksi. Tutkimusohjelman myötä laitokselle saatiin ympäristö- ja
energiatalouden professuuri. Virkaan valittiin KTT Matti Liski.

Laitoksen tutkijoita on mukana pohjoismaisessa Nordic Center of Excellence in Empirical Labor
Economics -huippututkimusyksikössä. Tutkijoilla on yhteistyötä MIT-CEEPR-tutkimusryhmän kanssa
sekä pohjoismaisessa NEFP-energiatutkimusohjelmassa. Professori Juuso Välimäki valittiin
Econometric Society’n fellow’ksi.

Laitoksen tutkijoita on useiden kansainvälisten aikakauskirjojen toimituskunnissa, näistä
esimerkkeinä Journal of Economic Behavior and Organization, Resource and Energy Economics,
Review of Economic Studies ja Scandinavian Journal of Economics.

Laitoksen väki on osallistunut aktiivisesti yhteiskunnalliseen ja talouspoliittiseen keskusteluun.
Professoreilla on monia luottamus- ja asiantuntijatehtäviä muun muassa valtionhallinnossa,
tutkimuslaitoksissa sekä monien säätiöiden elimissä.

Kansantaloustieteen laitos
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Perheen valtasuhteet tarkastelun alla

Useamman vuoden ajan kansantaloustieteenlaitoksella assistenttina ja apurahatutkijana
työskennelleen Heidi Silvennoisen väitöskirjan pahin puserrus on takana ja tutkimus
esitarkastuksessa. Silvennoisen väitöskirja selvittää sukupuolten välisen työnjaon vaikutuksia
kotitalouksissa.

– Perinteisen talousteorian mukaan kotitalous on nähty yhtenä hyötyä maksimoivana yksikkönä,
joten resurssien on ajateltu jakautuvan tasaisesti perheenjäsenten kesken. Tämän takia
kohdennetuilla tulonsiirroilla ei pitäisi olla vaikutusta perheenjäsenten käyttäytymiseen. Tämä ei
kuitenkaan nykytiedon mukaan pidä paikkaansa.

Silvennoinen tarkastelee resurssien määräytymistä usean päätöksentekijän teoreettisen mallin
avulla, jonka mukaan perheenjäsenten keskinäiset valtasuhteet vaikuttavat kulutuksen ja
ajankäytön jakautumiseen perheen sisällä. Hän täydensi mallia lisäämällä siihen kotitalouden
tuotantoprosessin – miten kotitalous tuottaa hyödykkeitä, vaikkapa ruoka-aterioita, yhdistämällä
perheenjäsenten aikaa ja markkinahyödykkeitä – mikä mahdollisti sukupuolten väliseen työnjakoon
liittyvien kysymysten tarkastelun. Näkökulma on taloustieteessä varsin tuore.

– Olin erityisesti kiinnostunut perinteisten sukupuoliroolien vaikutuksesta naisten työntarjontaan.
Yksi tutkimukseni keskeisistä tuloksista osoittaa, että perhe- ja tulonsiirtopolitiikan toimenpiteet
voivat vahvistaa perinteen vaikutusta puolisoiden väliseen työnjakoon, syksyllä 2008 väittelevä
Silvennoinen selvittää.

Kuvassa Heidi Silvennoinen (kesk.) keskustelee kansantaloustieteen jatko-opiskelijoiden Nelli Valmarin (vas.) ja Suvi Vasaman
kanssa.
Kuva: Jaana Rannikko



Oppiaineet: laskentatoimi, rahoitus ja yritysjuridiikka

Vuonna 2007 laskentatoimen perustutkintotavoitteet
saavutettiin 152,3 prosenttisesti ja laskentatoimi onkin
selkeästi HSE:n suurin oppiaine valmistuneiden määrällä
mitattuna. Myös yritysjuridiikassa perustutkintotavoitteet
ylitettiin, rahoitus jäi niistä hieman. Laitokselta väitteli
neljä tohtoria (2 laskentatoimi, 2 rahoitus), mikä oli myös
tavoitteena.

Professoreita 14, lehtoreita
3,

opiskelijoita 1 224,
suoritetut opintopisteet 40

829,
valmistuneet kandit 65,

maisterit 167,
lisensiaatintutkinnot 1,

tohtorintutkinnot 4

Rahoituksen aine valittiin opetuksen laatuyksiköksi yhdessä kielten ja viestinnän laitoksen kanssa
HSE:n sisäisessä opetuksen laatuyksikkökilpailussa.

Tuloslaskennassa tutkimuksen painopistealueena oli tilinpäätösinformaatio ja sen hyväksikäyttö.
Tutkimus painottui kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS). Johdon laskentatoimessa
painopistealueena oli toiminnan ohjaus, suorituksen arviointi ja palkitseminen. Rahoituksen tutkimus
suuntautui behavioral finance -alueelle ja yritysrahoitukseen. Yritysjuridiikan tutkimuksen ja
opetuksen painopistealueina olivat yritysverotus, erityisesti kansainvälinen verotus,
arvopaperimarkkinat sekä yritysjuridiikan, erityisesti sopimusoikeuden, yleisten oppien kehittäminen
globaalistuvia markkinoita varten.

Nordic Finance Network (NFN) -yhteistyöverkoston ensimmäinen workshop järjestettiin toukokuussa
2007. Vuonna 2006 perustettu yhteistyöverkosto koostuu 14 yliopistosta ja isäntäyksikkönä toimii
HSE:n Graduate School of Finance (GSF). Verkoston tavoitteena on tehostaa rahoituksen
tohtorikoulutusta, edistää pohjoismaista tutkimusyhteistyötä ja järjestää workshopeja.

Laitoksen henkilökunta oli yhteiskunnallisesti erittäin aktiivinen. Se osallistui julkiseen keskusteluun,
oli yhteydessä elinkeinoelämän asiantuntijoihin ja kuului erilaisiin ministeriön nimittämiin
työryhmiin. Laitoksen professoreja oli sekä HSE:n eri yksiköiden että ulkopuolisten yritysten
hallituksissa. Henkilökunta opetti koulutustilaisuuksissa, julkaisi oppikirjoja, tieteellisiä artikkeleita,
työpapereita ja tutkimusraportteja. Laitoksella luennoi myös tunnettuja henkilöitä kuten
PricewaterhouseCoopersin pääjohtaja Samuel DiPiazza.

» Vieraile laitoksen verkkosivuilla.

****

Kotitalouksien sijoittamisessa riittää tutkittavaa

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos sai vuoden neljännen tohtorin, kun Samuli Knüpferin
väitöskirja tarkastettiin marraskuun lopulla 2007. Rahoituksen alaan kuuluva väitöskirja, ”Essays on
Household Finance”, käsitteli kotitalouksien sijoituskäyttäytymistä. Sen kansainvälisesti
ainutlaatuinen aineisto sisältää noin miljoonan suomalaisen yksityissijoittajan osakekaupat ja
osakemerkinnät Helsingin pörssissä vuosina 1995–2002.

Väitöskirjan osatutkimuksista kaksi on hyväksytty julkaistavaksi rajoituksen alan kansainvälisesti
parhaiksi arvioiduissa tieteellisissä aikakauskirjoissa. Toinen näistä tarkastelee, miten henkilön

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
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aikaisemmat kokemukset osakemarkkinoilla vaikuttavat sijoituspäätöksiin. Tulokset kertovat muun
muassa, että henkilökohtaiset kokemukset painottuvat liikaakin sijoituspäätöstä tehtäessä.

– Kotitalouksien sijoituskäyttäytymistä on alettu tutkia enemmän vasta 2000-luvulla. Tältä
tutkimusalueelta onkin odotettavissa merkittäviä läpimurtoja, rahoituksen laitoksella yliassistenttina
toimiva Knüpfer vakuuttaa. Nuoren tohtorin ura jatkuu pian ulkomailla, sillä Knüpfer on
valittu apulaisprofessoriksi arvostettuun London Business Schooliin.

Lisää Knüpferin tutkimuksista:

"Do investors overweight personal experience? Evidence from IPO subscriptions",
Journal of Finance, forthcoming, with Markku Kaustia. Presented at FMA Europe 2007, EFA 2007,
AFA 2008.

"Do retail incentives work in privatizations?", Review of Financial Studies, forthcoming, with Matti
Keloharju and Sami Torstila.

Kuvassa Samuli Knüpfer Chydenian juhlasalissa.
Kuva: Jaana Rannikko



Oppiaineet: tietojärjestelmätiede, logistiikka,
liikkeenjohdon systeemit ja taloustieteiden kvantitatiiviset
menetelmät

Liiketoiminnan ja teknologian laitokselle vuosi 2007 oli
vakiintumisen aikaa: kaksi vuotta sitten perustetun
laitoksen neljästä aineesta on muotoutunut
opetusohjelmien ja tutkimuksen kokonaisuus, jollainen on
yleistynyt liikkeenjohdon vaatimuksista niin johtavissa
amerikkalaisissa kauppatieteellisissä korkeakouluissa kuin
CEMS-verkoston yliopistoissa.

Professoreita 15, lehtoreita
6,

opiskelijoita 536,
suoritetut opintopisteet 19

967,
valmistuneet maisterit 64,

tohtorintutkinnot 12

Opetus laitoksella tapahtuu pääosin englanniksi. Laitos tarjoaa yhteisen Business Technology -
kandidaattiohjelman ja maisteritasolla Information and Service Management -ohjelman, jonka
erikoistumisalueet ovat Management Technology, Information Systems Science ja Logistics and
Service Management.

Laitoksen professorikunta toimi aktiivisesti useissa kansallisissa tutkijakouluissa (GEBSI, SDR) sekä
akateemisten tutkijajärjestöjen hallintotehtävissä. Tutkimustoiminta oli vahvaa ja sen tuloksena
syntyi 16 ISI-julkaisua alan kansainvälisiin tieteellisiin aikakausilehtiin. Geneettisiin
optimointialgoritmeihin erikoistunut Kalyanmoy Deb (Indian Institute of Technology) toimi
laitoksella kesästä lähtien Suomen Akatemian FiDiPro-professorina.

Reaaliaikaiseen maksuliikenteeseen keskittyvä Real Time Economy -projekti käynnistettiin
yhteistyössä TietoEnatorin kanssa. Tietotalouden tutkimuksen painopistealue järjesti samasta
teemasta laivaseminaarin 23.–24.10.2007 professori Jyrki Walleniuksen johdolla.

Väitöskirjoja tehtailtiin ennätysmäärä: 12 kappaletta (tavoite oli 7), joista 5
tietojärjestelmätieteessä. Hyvin toimivat valtakunnalliset tutkijakoulut ovat laitoksen
tohtorituotannossa merkittävä lisä. Sekä GEBSI että Systeemianalyysin, päätöksenteon ja
riskienhallinnan tutkijakoulut ovat yhteisiä HSE:n ja TKK:n kanssa ja pohjustavat näin
innovaatioyliopistoyhteistyötä.

Suosittu ITP-kesäohjelma otettiin liiketoiminnan ja teknologian laitoksen siipien suojaan. Tämä
mahdollistaa synergiaetujen etsimisen laitoksen opetustarjonnan ja opetushenkilökunnan kanssa.
Matti Rossi valittiin uudeksi ITP-ohjelman akateemiseksi johtajaksi.

» Vieraile laitoksen verkkosivuilla.

****

Osaamiskeskus tarttuu reaaaliaikaisen talouden haasteisiin

HSE:ssä perustettiin vuonna 2007 Real Time Economy -osaamiskeskus, joka tutkii reaaliaikaista
taloutta eri näkökulmista.

– Tavoitteena on tehdä sekä akateemista tutkimusta että tuottaa konkreettista tietoa yrityksille ja

Liiketoiminnan teknologian laitos
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yhteisöille, edistää liiketoimintaprosessien digitalisointia yhteiskunnassa ja liittää aihe osaksi
perusopetusta erityisesti liiketoiminnan ja teknologian laitoksella, keskuksen vetäjä,
tietojärjestelmätieteen professori Virpi Tuunainen kertoo.

Osaamiskeskus polkaistiin virallisesti käyntiin vuoden 2008 alussa, mutta vuoden 2007 aikana
käynnissä oli jo ensimmäinen, Tekesin rahoitusta saava maksu- ja laskuliikenteen sähköistämistä
tutkiva ja edistävä Full SEPA -hanke.

Suomi on oiva laboratorio reaaliaikaisen talouden tutkimisen: se on maailman ensimmäinen maa,
jossa verkkopankkitoiminta otettiin käyttöön, lähes jokaisella suomalaisella on verkkopankkisopimus
ja maksuliikenne on nopeinta maailmassa. Palvelujen siirtymistä verkkoon ei enää tarvitse
perustella, vaan sitä pidetään itsestäänselvyytenä.

Hankkeessa on HSE:n lisäksi mukana TietoEnator, useita pankkeja, Suomen Yrittäjät,
Elinkeinoelämän Keskusliitto ja Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus.

Kuvassa Virpi Tuunainen valmistelee luentoa Chydenian PWC-salissa.
Kuva: Jaana Rannikko



Oppiaineet: markkinointi, organisaatiot ja johtaminen,
kansainvälinen liiketoiminta, yrittäjyys ja pienyritysten
johtaminen, talousmaantiede, filosofia.

Markkinoinnin ja johtamisen laitos käynnisti vuonna 2007
strategiahankkeen, jossa konkretisoitiin HSE:n strategiaa
tavoitteiksi ja toimintamalleiksi laitos- ja ainetasolla.

Professoreita 18, lehtoreita
7, opiskelijoita 1 167,

suoritetut opintopisteet 37
127,

valmistuneet maisterit 135,
lisensiaatintutkinnot 1,

  tohtorintutkinnot 11

Strategiatyöryhmään kuuluivat professorit Henrikki Tikkanen, Raimo Lovio ja Petri Parvinen.
Hankkeen tiimoilta järjestettiin useita tapaamisia ja keskustelutilaisuuksia, joihin koko
henkilökunnalla oli mahdollisuus osallistua. Työ jatkuu vuonna 2008.

Markkinoinnin aineeseen saatiin lahjoituksena Pienyrityskeskuksen kanssa yhteinen myynnin
johtamisen professorin virka. Määräaikaista virkaa hoitivat FT Petri Parvinen ja KTT Jaakko Aspara.
Kyseessä on ensimmäinen myynnin professuuri Suomessa.

HSE:n markkinoinnin aineen ja Hankenin yhteinen Stratmark-tutkimusprojekti kokosi yli 600
yritysjohtajaa ja muuta vaikuttajaa yhteiseen seminaaripäivään tammikuussa. Yleisin osallistujien
ammattinimike oli toimitusjohtaja. Stratmark-hanke sai julkisuutta mediassa läpi vuoden.

Organisaatiot ja johtaminen -aineeseen kutsuttiin kaksi uutta professoria. HSE:ssä pitkään
työskennellyt FT Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila nimitettiin filosofian professoriksi. Hän on tutkinut
muun muassa kausaalisuhteiden ja selittämisen luonnetta laadullisessa ja määrällisessä
tutkimuksessa, paradigmojen välisen vuoropuhelun ylittämisen menetelmiä sekä tieteen retoriikkaa.
Samalla filosofian aine lakkautettiin ja siirrettiin osaksi organisaatiot ja johtaminen -ainetta.

KTT Liisa Välikangas kutsuttiin innovaatiojohtamisen professuuriin. Välikangas on työskennellyt
aiemmin Yhdysvalloissa. Välikangas käynnisti vuoden aikana muun muassa Tekes-hankkeen
"Transformative Action and CEO Leardership in Finland's Leading Corporations". Hankkeessa ovat
mukana Nokia, Kone, Outokumpu ja TietoEnator.

Professori Risto Tainion 60-vuotispäivien kunniaksi järjestettiin kansainvälinen seminaari
globalisaatioteemasta. Seminaarin alustajiin kuului muun muassa professori Woody Powell
Stanfordin yliopistosta.

PhD Joanna Scott-Kennel, University of Wellingtonista Uudesta-Seelannista vietti sapattivuotensa
kansainvälisen liiketoiminnan aineessa. Hän osallistui aineen opetukseen ja tutkimukseen
erikoistumisalueenaan suorat investoinnit pienissä, avoimissa talouksissa. Myös John Darling, Tiit
Elenurm, Olivier Irrmann, Davide Ravasi, ja Dan Steinbock opettivat kansainvälisen
liiketoiminnan maisteriohjelmassa ja Manek Kirpalani ja Stuart Macdonald tohtoriohjelmassa.

Kansainvälisen liiketoiminnan aineen suurin yksittäinen projekti oli Tekesin LIITO-ohjelman
RESPONSE-projekti, jossa tarkastellaan globalisaation vaikutusta suomalaisiin korkean teknologian
ja osaamisen yrityksiin ja mahdollisuuksia lisätä näiden yritysten kilpailukykyä.

» Vieraile laitoksen verkkosivuilla.

Markkinoinnin ja johtamisen laitos
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****

Myyntihanke tähtää myynnin osaamisen arvostukseen ja nostoon

HSE:n Markkinoinnin ja johtamisen laitos ja TKK:n BIT-tutkimuskeskus aloittivat toukokuussa 2007
yhteisen Myyntitoiminnan kehittäminen teollisissa ja teknologisissa verkostoissa -hankkeen,
tuttavallisemmin Myyntihankeen, jonka tavoitteena on luoda korkeatasoinen myyntiosaamisen
keskittymä suomalaiseen korkeakouluyhteisöön ja tuottaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa
tietoa siitä, miten myyntitoimintaa ja myyntiosaamista voidaan kehittää teollisissa ja teknologisissa
yritysverkostoissa.

Hankkeen veturit näkevät, että myynnin osaaminen ja arvostus on ollut Suomessa perinteisesti
alhaisella tasolla verrattuna sen liiketoiminnalliseen merkitykseen ja siihen liittyviin haasteisiin.

– Heikko arvostus heijastuu myös alan akateemiseen aktiivisuuteen. Myyntityöhön ja myynnin
organisointiin liittyviä prosesseja ja johtamismalleja ei ole tutkittu Suomessa kovinkaan paljon,
hankkeen toisena akateemisena johtajana toimivan FT, ma. professori Petri Parvinen toteaa.

Hankkeen puitteissa onkin jo ehditty muun muassa kartoittaa myyntiosaamisen nykytilaa Suomessa.
Muiksi kiinnostaviksi tutkimuskohteiksi nähdään mm. myyntitoiminnan johtaminen ja
myyntiprosessit, teollinen ratkaisumyynti ja liiketoimintamallin ja arvolupauksen yhteys
myyntitoimintaan.

Kuvassa kirjaan syventyneenä Petri Parvinen.
Kuva: Jaana Rannikko



Oppiaineet: englanninkielinen yritysviestintä, espanja, italia,
japani, kansainvälinen yritysviestintä, ranska, ruotsi, saksa,
talouselämän viestintä, venäjä

Kielten ja viestinnän laitos valittiin HSE:n sisällä opetuksen
laatuyksiköksi yhdessä rahoituksen aineen kanssa.
Laitoksen vahvuutena pidettiin esimerkillisen hyvää
opetussuunnitelmatyötä sekä pitkäjänteistä opetuksen
kehittämistä.

Professoreita 2, lehtoreita
26,

pääaineopiskelijoita 101,
suoritetut opintopisteet 18

755,
valmistuneet maisterit 5

Laitos toteutti yhdessä HSE:n yrityspalveluiden kanssa viestintäaiheisen Round table -
keskustelusarjan HSE:n partneriyrityksille. Vuoden 2008 kevääseen jatkuneen sarjan teemoina
olivat strategian jalkauttaminen ja muutosviestintä, talousviestintä ja media, työyhteisöviestintä
sekä kansainvälistymisen haasteet. Vilkasta keskustelua herättäneiden tilaisuuksien alustajina oli
viestinnän asiantuntijoita sekä yrityksistä että yliopistomaailmasta. Keskustelujen vetäjinä toimivat
viestinnän maisteriohjelmien johtajat, professori Helena Kangasharju ja lehtori Leena Louhiala-
Salminen.

Professori Mirjaliisa Charles osallistui kiinalais-suomalaiseen taloustutkimuksen seminaariin
Shanghaissa Suomen Akatemian Liike 2 -ohjelman delegaatiossa 29.–30.10.2007. Hän piti
Shanghain tiedeakatemiassa (Shanghai Academy of Social Sciences) esitelmän otsikolla
“Communication Challenges in Globalized Business”. Esitelmä liittyi laitoksella meneillään olevaan
Liike 2 -ohjelman tutkimushankkeeseen, jossa kartoitetaan monikansallisten ja globalisoituvien
yritysten viestintätarpeita ja viestintäosaamista.

Marraskuun lopulla järjestettiin suomen kielen ja viestinnän maisteriopintojen 30-vuotisjuhlat. Juhlat
olivat samalla uuden Talouselämän viestintä -maisteriohjelman esittelytilaisuus. Juhliin oli kutsuttu
sekä viestinnän alumneja että nykyisiä opiskelijoita. Juhlapuhujana oli apulaisprofessori Birte
Asmuss Århusin kauppakorkeakoulun yritysviestinnän tutkimuskeskuksesta.

****

Liike-elämän espanja käyttöön Etelä-Amerikassa

Marras-joulukuun vaihteessa 19 HSE:n espanjan opiskelijaa ja espanjan kielen lehtori Pasi
Puranen pakkasivat reppunsa ja lensivät Etelä-Amerikkaan. Parin viikon mittainen opintomatka
suuntautui Argentiinaan, Chileen ja Uruguayihin.

Kolmessa maassa kiertäessään ryhmä vieraili paikallisissa ja suomalaisissa yrityksissä ja tutustui
maiden liike-elämään ja yhteiskunnallisiin oloihin.

– Etelä-Amerikka on kehittyvä markkina-alue ja siksi erittäin kiinnostava opintokohde. Yksi
mielenkiintoisimmista vierailuista suuntautui Metsä-Botnian juuri valmistuneelle sellutehtaalle Fray
Bentosiin. Toinen kiinnostava kohde oli Argentiinan pörssi, jossa saimme kattavan katsauksen
Argentiinan talouselämään, Puranen kertoo.

Vierailut tukivat myös opintomatkan tavoitteita espanjan kielen ja etenkin liike-elämän espanjan

Kielten ja viestinnän laitos
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kielitaidon vahvistamisessa. Opiskelijoille erityisen mukavaa oli myös tavata UADE -
yliopiston (Universidad Argentina de la Empresa) opiskelijoita, jotka valaisivat suomalaisille
paikallisen opiskelijaelämän saloja.

Kuvassa Pasi Puranen tutkii espanjan oppikirjoja.
Kuva: Jaana Rannikko



Yrityspalvelu

Yritykset ovat monin tavoin mukana tutkimuksen ja
opetuksen kehittämisessä. HSE:n yrityspalvelu-yksiköllä oli
vuonna 2007 kaksi painopistealuetta: partneri- ja
nimikkosalitoiminta sekä tutkimusyhteistyö.

Partneriohjelma uudistettiin

HSE:n partneriohjelma, joka on ollut käynnissä vuodesta
2001, evaluoitiin keväällä 2007. Partneriohjelma koetaan
yrityksissä merkittäväksi mahdollisuudeksi tehdä syvää ja
strategista yhteistyötä HSE:n kanssa. Yritysten tarpeet
kuitenkin eroavat toisistaan ja tämän tuloksen pohjalta
partneriohjelma uudistettiin kolmiportaiseksi:

1.) tutkimuspainotteinen avainpartneruus,
2.) opiskelijakontakteihin painottuva partneruus ja
3.) yliopiston opetustilojen varustelun tukeminen yritysten
nimikkosalisponsoroinnin avulla.

Partneriyritykset olivat edelleen kiinnostuneita rekrytoimaan
nimenomaan vastavalmistuneita kauppatieteiden
maistereita, mikä osaltaan vahvisti uuden tiedon ja
osaamisen siirtymistä. Partnerit esittäytyivät opiskelijoille
esimerkiksi uusien opiskelijoiden orientaatiopäivillä sekä
vierailevina luennoitsijoina useilla kursseilla.

Palvelut:
Yrityspalvelu

Ura- ja rekrytointipalvelut
Alumnitoiminta

Nykyiset partnerit:
 Deloitte

Ernst & Young
IBM

Kemira
KPMG

Kumera
Nokia

 Outokumpu
PricewaterhouseCoopers

S-ryhmä
 Stora Enso

CEMS-partnerit:
Elcoteq

Kone
Nokia

Stora Enso

Lähes kaikki partnerit jatkoivat sopimuksiaan vuonna 2007, uutena partnerina ohjelmaan liittyi
Kemira. Vuonna 2007 partnereita oli 12. Yritysten mukaan nimettyjä saleja oli vuoden 2007 alussa
21.

» Nimikkosaliyritykset

Tutkimusyhteistyön tukeminen

Yrityspalvelu-yksikkö avustaa Tutkimuspalveluja HSE:n eri yksiköitä tutkimushankkeiden
saamisessa ja niiden käynnistämisessä. Vuoden 2007 aikana yhteistyöstä on neuvoteltu Tekesin
ohjelmien, Suomen Akatemian sekä elinkeinoelämän eri järjestöjen tarjoamien hankkeiden
puitteissa.

Yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin myös HSE:n tohtori- ja yrittäjäalumnien kanssa ja uutena
potentiaalisena yhteistyökumppanina on mukaan tullut Perheyritysten liitto. Yrityspalvelu-yksikkö on
ylläpitänyt tiivistä neuvotteluyhteyttä myös muihin maamme johtaviin tutkimuslaitoksiin: teknillisiin
korkeakouluihin, VTT:hen ja Taideteolliseen korkeakouluun.

Palvelut
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Merkittävä osa HSE:ssä vuosittain tehdyistä pro gradu -tutkielmista on tehty yrityksiltä saatuina
toimeksiantoina.

Yritysprojektit

Useat yritysprojektit ovat tarjonneet HSE:n opiskelijoille ja ohjaajille mahdollisuuden osallistua
yritysasiakkaiden toimeksiannoista erilaisten tutkimusten ja selvitystöiden tekemiseen.
Yritysprojektien määrä oli edellisvuosien tapaan noin kymmenen. Yritysprojektikoordinaattori vastasi
maksullisen toiminnan lisäksi CEMS-ohjelman yritysprojektien koordinoinnista.

Ura- ja rekrytointipalvelut

Ura- ja rekrytointipalvelujen päätehtävänä on edistää HSE:n opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja
työllistymistä sekä palvella yrityksiä heidän rekrytointitarpeissaan.

Vuonna 2007 toiminnan painopisteet olivat toisaalta opiskelijoiden peruspalveluiden turvaamisessa
ja edelleen kehittämisessä ja toisaalta palveluiden tehokkaammassa markkinoinnissa yritysten
suuntaan. Lisäksi Ura- ja rekrytointipalvelut keskittyi erityisesti yrityksille jaettavan tiedon ja
yritysyhteistyön lisäämiseen. Vuoden aikana toteutettiinkin yli 100 yritystapaamista.

Perinteisille Arena-messuille osallistuvien yritysten määrä nousi 57:stä 73:een. Messujen sisältöä,
rakennetta ja markkinointia kehitettiin aiemmin saatujen palautteiden pohjalta.

Työ- ja harjoittelupaikkoja tarjoavan Uraweb-palvelun kautta välitettiin 3 108 työpaikkailmoitusta.
Kasvua edelliseen vuoteen on lähes 10 %. Tutkimusten mukaan yli 70 % HSE:n opiskelijoista
käyttää Urawebia säännöllisesti.

CV-haut olivat edelleen suosittu tapa rekrytoida HSE:n loppuvaiheen opiskelijoita suorina
toimeksiantoina. Palvelua markkinoitiin erityisen aktiivisesti opiskelijoiden keskuudessa ja
loppuvaiheen opiskelijoiden ansioluetteloiden lukumäärä kasvoi lähes 50 %:lla syyslukukauden
aikana.

Erityisesti keskityttiin opiskelijoiden uraohjaukseen ja työnhaun koulutukseen. HSE:llä on myös ollut
aktiivinen rooli yliopistojen urapalveluiden muodostamassa Aarresaari-verkostossa.

Alumnitoiminta

HSE:n alumnitoiminta tuotti vuoden aikana parikymmentä erilaista tapahtumaa kuten
vuosikurssijuhlia, hyväntekeväisyyskonsertin, avoimia luentoja ja sekä yrittäjä- ja
tohtorialumniverkostojen tapaamisia. Vuositasolla toiminta tuo yliopistoon useita tuhansia vieraita.

Alumnitoiminnasta tehtiin SWOT-analyysi. Alumnitoiminnan uudistettu visio on ”HSE – elinikäinen
kumppani” ja missiona on olla yhteisö, joka tarjoaa alumneille itsensä ja liiketoimintansa
kehittämistä sekä verkostoitumista, myös kansainvälisesti. Myös alumnihallitus uudistui ja edustaa
nyt eri alumniryhmiä, tiedeyhteisöä sekä opiskelijoita. Uudeksi perinteeksi HSE:n alumnitoimintaan
liitettiin Liikkeenjohdon Instituutin Perspektiivipäivä, joka on järjestetty jo vuodesta 1965 lähtien.

Mentorointi

Vuoden 2007 mentorointiprojektissa huomioitiin aiempien vuosien kehitysehdotukset ja muutettiin
mentoroinnin aikataulua. Vuoden 2007–2008 ohjelma alkoi syksyllä 2007 ja siihen osallistuu 38
paria. Koko vuoden 2007 kestävässä projektissa oli mukana 41 paria.

Kuvassa HSE:n opiskelijoita kuuntelemassa PWC:n pääjohtajan Samuel DiPiazzan luentoa.
Kuva: Aino Huovio



Avoin yliopisto

Opiskelijoita 2 916, kurssiosallistumisia 6 756, laskennallisia
kokopäiväopiskelijoita 590

Avoimen yliopisto-opetuksen avulla kuka tahansa peruskoulutuksesta
riippumatta voi hankkia perustietämystä liiketoiminnan eri osa-alueilta. HSE
järjestää avointa yliopisto-opetusta Helsingissä ja Mikkelissä. Tietoverkon käyttö
opetuksessa helpottaa muilla paikkakunnilla asuvien opiskelua.

Yksiköt:
Avoin

yliopisto
HSE EE

PYK

HSE:n Avoimen yliopiston toiminta on laajaa suhteessa emoyliopiston kokoon. Vuonna 2007
Avoimessa yliopistossa opiskelleiden määrä oli 68,2 % yliopiston kaikkien tutkinto-opiskelijoiden
määrästä, kun se yliopistoissa keskimäärin oli 41,2 %.

Vuoden aikana järjestettiin 136 Avoimen yliopiston omaa kurssia. Lisäksi kurssipaikkoja oli tarjolla
HSE:n perusopetuksen kursseilla. Kesäkursseja järjestettiin 51. HSE:n tutkinto-opiskelijoiden
kesäopetus hoidetaan avoimena yliopisto-opetuksena.

Avoimessa yliopisto-opetuksessa opetus ja opintosuoritukset vastaavat tasoltaan tutkinto-opetusta.
Opetuksen taso varmistetaan ensisijaisesti siten, että avoimen opetuksen opettajina toimivat samat
henkilöt kuin tutkinto-opetuksessa. Jos tämä ei ole mahdollista, toimii tutkinto-opetuksen
vastuuopettaja avoimen yliopiston opettajan ohjaajana kurssin toteutuksessa. Opintosuoritusten
tasoa seurataan säännöllisesti vertaamalla kuulustelujen arvosanajakaumia tutkinto-opetuksen
vastaaviin jakaumiin.

Avoimen yliopiston opintojen perusteella pääsi tutkinto-opiskelijoiksi 26 henkilöä. Edellisvuotena
määrä oli 24.

HSE Executive Education Oy

HSE Executive Education Oy (HSE EE) hoitaa yliopiston täydennyskoulutusroolia tarjoamalla
kehittämispalveluita ylimmälle liikkeenjohdolle. HSE EE on Helsingin kauppakorkeakoulun rahastot
omistavan HSE Holding Oy:n yritys.

Toiminnan perustana on kiinteä yhteistyö yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstön kanssa, minkä
lisäksi hyödynnetään kansainvälisten yliopistojen ja asiantuntijaorganisaatioiden vahvaa verkostoa.
Yhtiöllä on Singaporessa tytäryhtiö joka toimii myös mm. Kiinassa ja Taiwanissa. Executive MBA-
ohjelmia toteutettiin kuudessa eri maassa.

Kaksi fuusiota kasvattivat liikevaihtoa

Konsernin liikevaihto oli vuonna 2007 hieman yli 8,9 miljoonaa euroa, josta emoyhtiön osuus oli
noin 7,9 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti vuodelle 2007 ajoittuneet kaksi
fuusiota, joista ensimmäisessä HSE:n Kansainvälisen keskuksen MBA-ohjelmat siirrettiin vuoden
alussa HSE EE:n vastuulle. Toinen fuusio tapahtui elokuun lopussa, kun HSE EE:n sisaryritys LTT-
Tutkimus Oy sulautettiin yhtiöön.

Koulutuspalvelut



Kymmenennen kerran peräkkäin ykköseksi

HSE Executive Education arvioitiin jo kymmenennen kerran peräkkäin Suomen parhaaksi johdon
kouluttajaksi Taloustutkimuksen liikkeenjohdon koulutuksen yrityskuvatutkimuksessa (Suur-
Helsingin alue).

HSE EE osallistui keväällä Financial Times Executive Education -rankingiin ja sijoittui liikkeenjohdon
koulutusta tarjoavien bisneskoulujen arvioinnissa sijalle 37. Syksyllä yhtiö osallistui Financial Times
Executive MBA -rankingiin ja sai kokonaislistauksessa sijan 77.

Pienyrityskeskus

Pienyrityskeskus on yrittäjyyden edistämiseen ja pk-yritysten kehittämiseen keskittynyt yksikkö,
joka toimii yhteistyössä yrittäjien ja pk-yritysten kanssa alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Kauppatieteellistä osaamista siirretään pk-yritysten hyväksi koulutuksen, yrityshautomotoiminnan ja
tutkimuksen kautta. Pienyrityskeskuksella on toimipisteet Mikkelissä, Helsingissä ja Pietarissa ja
Tallinnassa. Se toimii monipuolisesti Itämeri-keskeisen liiketoiminnan edistäjänä.

Yksikön liikevaihto oli noin 6 miljoonaa euroa. Vuoden aikana PYK:n ohjelmiin osallistui noin 3 600
opiskelijaa lähes 20 000 koulutuspäivän aikana.

Eri puolilla Suomea toteutettiin lähes 180 pk-yrityksille suunnattua ohjelmaa. Koulutustoimintaa
järjestettiin myös Venäjällä, Virossa ja Latviassa, millä haluttiin edistää suomalaisten pk-yritysten
toimintaa kyseisissä valtioissa.

Yrittäjyysohjelmiin osallistuneiden (lähes 1 300 henkilöä) toimesta syntyi noin 200 uutta yritystä.
Johtamisohjelmiin osallistui vuoden aikana noin 900 pk-yritysten ja muiden organisaatioiden
esimiestä. Kansainvälistymistä ja vientiä edistäviin ohjelmiin osallistui noin 600 henkilöä.

Uutena toimintamuotona PYK aloitti yhteistyössä TKK:n Dipoli-koulutuskeskuksen kanssa
akateemisen alan, erityisesti teknisen koulutuksen saaneiden, liiketoiminta- ja yrittäjyysvalmiuksien
kehittämisen (Väylä-hanke).

Kaksi uutta professuuria Mikkeliin

Pienyrityskeskuksen oma tutkimustoiminta kehittyi PYK Mikkeliin sijoitettujen uusien
yrittäjyyskasvatuksen ja myynnin johtamisen professuurien ansiosta. Pienyrityskeskukseen
sijoitettuja ainelaitoksen professuureja oli siten vuoden lopussa kolme.

Professuurien ympärille muodostetut tutkimusryhmät painottuivat kasvuyrittäjyyteen ja pk-yritysten
kasvuun, yrittäjyysvalmiuksien tutkimukseen, myynnin tilaa yrityksissä selvittävään tutkimukseen,
Venäjän – erityisesti Pietarin alueen – innovaatiotoimintapotentiaalin selvittämiseen sekä
koulutustoimintaa palvelevaan tutkimukseen.

Yrityshautomot edistävät akateemista yrittäjyyttä

Akateemisten ja muiden korkeasti koulutettujen henkilöiden oman yrityksen perustamista tuettiin
yrityshautomotoiminnan kautta. Yrityshautomoissa toimi vuoden 2007 lopussa yhteensä noin 30
yritystä. Kaiken kaikkiaan PYK:n hautomoista on syntynyt jo lähes 180 uutta yritystä.

Pienyrityskeskus osallistui vuoden aikana useisiin kansainvälisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin
yhteistyössä EU-maissa toimivien pk-yritysten koulutus- ja kehitysorganisaatioiden kanssa.
Hankkeet saivat myös EU-rahoitusta.

Kuva: Aino Huovio



Helecon-tietokeskus, HSE:n kirjasto, edisti vuonna 2007 laadukkaalla
monikanavaisella palvelu- ja aineistotarjonnalla yliopiston
tutkimuksellista ja opetuksellista kilpailukykyä. Se tuki maan
johtavana talouden tietokeskuksena liiketoimintaosaamista ja
yrittäjyyskasvatusta, elinkeinoelämän eri tehtävissä toimivien ja
täydennyskoulutettavien tiedontarpeita sekä Helecon-
tutkimusseurantapalveluilla kauppatieteellistä tietohuoltoa.

"Helecon on
Suomen johtava

kauppatieteellinen
tutkimuskirjasto."

Tietokeskus oli Suomen johtava kauppatieteellinen tutkimuskirjasto aineisto- ja palvelutarjonnalla,
palvelumäärillä, käyttöasteella, kansainvälisillä sidosryhmillä ja asiakkuuksilla mitattuna.

Kirjasto tarjoaa monikanavaisia palveluja, joiden tavoitteena helppo saatavuus ja käytettävyys.
Erilaiset mobiili- ja verkkopalvelut helpottavat asiontia.

HSE:n tutkimusstrategian tuki

Helecon-tietokeskus tuki HSE:n tutkimusstrategiaa välittämällä kokoelmien ja
verkkokampuskirjaston yli 100 tietokannan kautta tiedeyhteisölle uusimmat kansainväliset
tutkimustulokset. RSS-uutispalveluja kehitettiin tukemaan tutkimusseurantaa. Sähköisten
tiedelehtien käyttö kasvoi samoin kuin Journals-portaalin käyttäjien määrä. Lehtitietoihin integroidut
ISI impact -factorit lisäsivät portaalin käyttöarvoa.

Tiedonhankinnan tuki ja koulutus on integroitu tarvelähtöisesti tutkimusprosessien ja
tutkimusryhmien elinkaareen. Tiedonhakukoulutusta tarjottiin HSE:n perustutkinto-opiskelijoille,
jatko-opiskelijoille, tutkijoille ja henkilökunnalle. Palvelua käytettiin paljon: esim. vuonna 2007
yhteensä 190 opiskelijaa kävi gradustartissa, joka on henkilökohtaisesti annettava
tiedonhakuopastus.

Tutkimustulokset kansainväliseen tietoisuuteen

Helecon edisti HSE:n tutkimustulosten kansainvälistä jakelua kehittämällä ja ylläpitämällä yliopiston
avointa digitaalista julkaisuportaalia ja väitöskirjojen ja työpapereiden julkaisupankkia.
Julkaisupankilla oli käyttäjiä noin 79 000 ja käyttökertoja yli 104 000.

Helcon on eurooppalaisten, tutkimuksen avoimuutta kehittävien EuroCrisin (Current Research
Information Systems) ja SPARCin (The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition)
jäsen.

Helecon toimii aktiivisesti eurooppalaisessa, amerikkalaisessa ja aasialaisessa
kauppakorkeakoulukirjastojen verkostossa ja osallistui parhaiden käytäntöjen kansainväliseen
vertailuun sekä laatujärjestelmien kehittämiseen.

Heleconin oma kansainvälinen sisältötuotanto seuraa eurooppalaisia (Helecon-Scima) ja aasialaisia
(Helecon Asia) tutkimustuloksia tiivistelmin. Kirjasto on hyväksytty World Bankin, Asian
Development Bankin ja South-American Development Bankin tallennekirjastoksi.

Vuonna 2009 tapahtuvaan innovaatioyliopiston syntyyn valmistauduttiin aloittamalla yhteiset

Kirjasto- ja tietopalvelut
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suunnittelukokoukset TKK:n ja TaiK:n kirjastojen johdon ja henkilöstön kanssa. Vuonna 2008
toteutettaviin EQUIS- ja KKA-arviointeihin valmistauduttiin tekemällä prosessikuvaukset kirjaston
ydintoiminnoista.

Kuvassa Helcon-tietokeskus.
Kuva: Aino Huovio.
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Henkilöstöä pyritään vakinaistamaan

Vuonna 2007 HSE:ssä työskenteli vuonna 520 henkilöä
henkilötyövuosissa mitattuna. Opetus- ja tutkimushenkilöstöä
tästä oli 251 henkilöä ja muuta henkilöstä 269 (sis. opetuksen
ja tutkimuksen apuhenkilökunnan, kirjasto- ja atk-
henkilökunnan ja täydennyskoulutushenkilökunnan). Suurin
yksittäinen henkilöstöryhmä oli hallinto- ja
toimistohenkilökunta, jonka osuus henkilötyövuosista oli 29,1
%.

"HSE:ssä työkyvyn
ylläpitäminen ja työssä

jaksaminen sekä
työhyvinvoinnin

kehittäminen ovat olleet
erityisen tärkeitä

painopistealueita nykyisessä
muutostilanteessa."

Määräaikaisen henkilöstön osuus koko henkilökunnasta oli 49,4 %. Edellisenä vuonna määräaikaisen
henkilökunnan osuus oli 54,3 %. Määräaikaista henkilöstöä onkin pyritty viime vuosina aktiivisesti
vakinaistamaan. Naisten osuus henkilöstöstä oli 52,9 %.

Vuoden 2007 lopussa henkilöstöstä korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 66 % (alempi
korkeakouluaste 8,9 %, ylempi korkeakouluaste 32,5 % ja tutkijakouluaste 24,7 %).

Suuret muutokset kuormittavat henkilöstöä

Innovaatioyliopistohanke on vaikuttanut henkilöstön kehittämiseen. HSE:n henkilöstöpoliittisena
tavoitteena on luoda yliopistoon sitouttava, kehitysmyönteinen ja kannustava työilmapiiri.

HSE:n strategian mukaisesti opetuksen kehittäminen, kansainvälisen toiminnan edellyttämä
kielitaidon ja eri kulttuurinvälisten kommunikointitaitojen kehittäminen, tieto- ja
viestintätekniikkavalmiudet sekä johdon ja esimiesten koulutus ovat olleet keskeisiä asioita
henkilöstövoimavarojen kehittämisessä.

HSE:ssä työkyvyn ylläpitäminen ja työssä jaksaminen sekä työhyvinvoinnin kehittäminen ovat olleet
erityisen tärkeitä painopistealueita nykyisessä muutostilanteessa.

Henkilöstö tyytyväisempää kuin valtionhallinnossa keskimäärin

Henkilöstön työtyytyväisyystutkimus toteutettiin valtiovarainministeriön internetpohjaisella
työkalulla neljännen kerran. Yleisarvio oli 3,33, mikä oli hieman edellisiä vuosia korkeampi ja
useimmilla osa-alueilla hieman koko yliopistolaitosta ja valtionhallintoa parempi.

Kyselyyn vastasi noin puolet henkilökunnasta. Erityisen myönteisiä arvioita saivat työn itsenäisyys ja
haastavuus sekä työilmapiiri ja yhteistyö. Sen sijaan palkkaus ja tiedonkulku ovat edelleen
kehittämiskohteita.

Kuva: HSE viestintä

Henkilöstö



Tukea, tunnustusta ja lahjoituksia kauppatieteelle

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö myönsi vuonna
2007 HSE:lle ja sen piirissä toimiville tahoille apuraha- ja
muuta tukea tutkimus- ja opetustoiminnan sekä opintojen
edistämiseen yhteensä 1 105 000 euroa (979 000 euroa
vuonna 2006).

"Tukisäätiö jo 33 vuotta
kauppatieteellisen

opetuksen ja tutkimuksen
tukena."

Vuonna 1974 perustetun tukisäätiön tuen painopistealueita olivat tieteellinen tutkimustyö,
opinnäytteet, matka-apurahat, kansainvälinen opiskelijavaihto, opetuksen kehittämishankkeet,
sapattivapaajärjestelmä ja erilaiset tunnustuspalkinnot.

Tunnustuspalkinnot

Vuoden tutkijan tunnustuspalkinto, 3 500 euroa, myönnettiin professori Kaisa Miettiselle
tunnustuksena merkittävästä tieteellisestä tutkimuksesta matemaattisen optimoinnin alalla.
Tutkimusryhmän tunnustuspalkinto, 7 000 euroa, myönnettiin PhD Niklas Ravajan ”Human-
Centered and User-Experiece-based Media and Communication Technologies” - tutkimusryhmälle
tunnustuksena merkittävästä psykologian alan perustutkimuksesta ja arvokkaasta
mobiiliviestintätiedon tuottamisesta.

Vuoden ohjaajapalkinto, 3 500 euroa, myönnettiin professori Matti Keloharjulle merkittävästä
panostuksesta jatko-opiskelijoiden ohjaukseen vuonna 2006. Lisäksi myönnettiin 2 000 euron
tunnustuspalkinnot professori Pekka Korhoselle ja professori Mirjaliisa Charlesille
tunnustuksena korkealaatuisesta ja pitkäjänteisestä jatko-opiskelijoiden ohjaustyöstä.

Vuoden väitöskirjapalkinto, 3 500 euroa, myönnettiin KTT Elias Rantapuskalle vuoden 2006
korkealaatuisimmasta väitöskirjasta ”Essays on Investment Decisions of Individual and Institutional
Investors”.

Lisäksi myönnettiin 1 500 euron tunnustuspalkinnot vuonna 2006 valmistuneista korkealaatuisista
väitöskirjoista FT Mikko Jalakselle väitöskirjasta ”Busy, Wise and Idle Time. A Study of the
Temporalities of Consumption in the Environmental Debate” ja KTT Kristiina Mäkelälle
väitöskirjasta “Essays on Interpersonal Level Knowledge Sharing within the Multinational
Corporation”

Vuoden opettajan tunnustuspalkinto, 3 500 euroa, myönnettiin professori Vesa Puttoselle ja
vuoden hallintohenkilön tunnustuspalkinto, 3 500 euroa, korkeakoulusihteeri Minna-Mari
Moisiolle.

Laatujulkaisupalkinnot

Tukisäätiö myöntää laatujulkaisupalkintoja HSE:n tutkijoille sellaisista tutkimuspapereista, jotka on
julkaistu akateemisessa huippulehdessä. Palkinto on tunnustus erityisen ansiokkaasta
pitkäjänteisestä tutkimustyöstä.

Tukisäätiö
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Kahden edellisvuoden tapaan myönnettiin 2 000 euron laatujulkaisupalkintoja niistä
tutkimuspapereista, jotka on julkaistu lehdessä, jonka virallinen impact factor on yli 1,0 artikkelin
lähettämis- tai julkaisuhetkellä. Kyseisiä laatujulkaisupalkintoja myönnettiin vuonna 2007 yhteensä
kahdeksantoista.

Uutena laatujulkaisupalkintona tukisäätiön hallitus päätti myöntää ns. Financial Times 40 -listan
mukaisissa lehdissä julkaistuista artikkeleista 4 000 euron tunnustuspalkinnon.  Vuonna 2007
myönnettiin yksi FT 40 -listan mukainen laatujulkaisupalkinto, jonka sai professori Liisa
Välikangas.

Lahjoitukset

Omaisuuden tuoton lisäksi yrityksiltä, muilta yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä tulevat lahjoitukset
muodostavat merkittävän osan tukisäätiön apurahoina ja muuna tukena myöntämistä varoista.

Vuonna 2007 säätiö sai erilaisia opinnäyte- ja toimintalahjoituksia yhteensä 313 000 euroa. Lisäksi
Tietoenator Oyj lahjoitti 25 000 euroa toimintavuonna perustetun kansleri Matti Lehden rahaston
peruspääomaksi, johon saatiin myös 700 euron lahjoitus. Pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaaran 60-
vuotisonnittelulahjoituksina saatiin merkkipäivärahastoon 6 100 euroa.

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö 2007

Tukisäätiön valtuuskunnan puheenjohtaja:
kauppaneuvos, KTM Heikki Timonen

Tukisäätiön valtuuskunnan varapuheenjohtaja:
varatoimitusjohtaja, OTT Pauli K. Mattila

Tukisäätiön hallituksen puheenjohtaja:
KTT Aatto Prihti

Tukisäätiön hallituksen varapuheenjohtaja:
kansleri, KTT Matti Lehti

Hallituksen jäsenet:
pääjohtaja, ekonomi Kari Jordan
KTT Veikko Jääskeläinen
rehtori, KTT Eero O. Kasanen
KTM Maija Torkko
toimitusjohtaja, varatuomari Matti Vuoria

Tukisäätiön toimitusjohtaja:
KTM Arto Mäenmaa

Kuva: Aino Huovio
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Vuosi 2007 oli ylioppilaskunnan 96. toimintavuosi ja
sitä luotsasi Jenni Laakson johtama hallitus.
Edellisen hallituksen koulutuspoliittisena vastaavana
toimineella Laaksolla oli puheenjohtajan tehtävään
vaadittavaa kokemusta, joka tuli tarpeeseen
toimintavuoden osoittauduttua poikkeuksellisen
työlääksi ja haastavaksi.

"Innovaatioyliopistohanke
työllisti ylioppilaskuntaa

kiihtyvällä tahdilla."

Vuoden kantavaksi teemaksi muodostui toiminnan ohjauksen ja jatkuvuuden kehittäminen.
Edustajisto hyväksyi ylioppilaskunnalle sen ensimmäiset arvot, mission, vision ja strategian, joiden
avulla määriteltiin toiminnalle selkeät raamit ja suunta. Hallitus puolestaan kehitti omaa
toimintasuunnitelmaprosessiaan ja toi loppuvuodesta edustajistolle pohjamuistion toiminnan
suuntaviivoista, johon oli kirjattu väistyvän hallituksen näkemys seuraavan vuoden toteutettavista
projekteista.

Edunvalvontakentällä tehtiin tavoitteellista vaikutustyötä vuoden ensimmäisistä viikoista lähtien
sekä valtakunnallisella tasolla että kauppakorkeakoulun piirissä. Käytössä olivat niin julkiset
kannanotot, lausunnot ja mielipidekirjoitukset kuin henkilökohtaiset kontaktitkin. KY:n ja koko
ylioppilasliikkeen osalta Suomen hallituksen hallitusohjelmaan saatiin tavoitteita läpi erittäin
onnistuneesti: hallitusohjelmaan päätyi sekä innovaatioyliopistohankkeen toteuttamista koskeva
kirjaus että opintorahan ja opintotuen tulorajojen korotus.

Innovaatioyliopistohanke työllisti ylioppilaskuntaa kiihtyvällä tahdilla. Hankkeen johtoryhmän
ainoaksi opiskelijajäseneksi nimitettiin KY:n Jenni Laakso. Hankeen valmistelussa KY on pitänyt
tiiviisti yhteyttä johtoryhmän jäseniin, HSE:n hankkeen projektipäällikkö Olli Ahtolaan ja
rehtoraattiin sekä ottanut osaa teemaryhmien toimintaan aktiivisten opiskelijajäsenten kautta.
Hankkeen myötä yhdistyvien korkeakoulujen ylioppilaskunnat joutuvat pohtimaan myös omaa
tulevaisuuttaan: yliopistolla voi Suomessa olla vain yksi ylioppilaskunta.

Kuvassa KY:läisiä vetämässä köyttä Hietaniemen rannassa.
Kuva: KY

KY - Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunta



19.2.2007
Innovaatioyliopisto-hanke käyntiin
TKK:n, HSE:n ja TaiKin yhteistyön syventämistä pohtinut
ns. Sailaksen työryhmä ehdotti korkeakoulujen
yhdistämistä uudeksi yliopistoksi. Uudenlaisen yliopiston
perustaminen on työryhmän mukaan kansallinen hanke,
jonka hyödyt lankeavat koko Suomen kansantaloudelle.

12.4.2007
AACSB-akkreditointi
Helsingin kauppakorkeakoululle on myönnettiin
kansainvälinen AACSB-akkreditointi, joka on
maailmanlaajuisesti arvostetuin kauppatieteellinen
laatuleima. HSE oli tällä kertaa ainoa eurooppalainen
yliopisto, jonka toiminta täytti tiukat kriteerit. HSE:n lisäksi
akkreditoinnin saivat vain kahdeksan muuta
kauppatieteellisen alan yliopistoa, joista kuusi sijaitsee
Yhdysvalloissa. HSE on Pohjoismaiden ensimmäinen
kauppakorkeakoulu, jolle on myönnetty kaikki kolme
kansainvälistä laatuleimaa: AACSB, AMBA ja EQUIS.

4.10.2007
CEMS MIM toiseksi paras maisteriohjelma
Helsingin kauppakorkeakoulun ja 16 muun eurooppalaisen
yliopiston yhteistyössä toteuttama CEMS MIM -ohjelma
arvioitiin Financial Times -lehden vertailussa toistamiseen
Euroopan toiseksi parhaaksi maisteriohjelmaksi.

7.12.2007
FT:n ranking-listan sijoitus 20.
HSE sijoittui 20. Financial Times -lehden eurooppalaisten
kauppatieteellisten korkeakoulujen vertailussa. Sijoitus
nousi viime vuodesta neljä pykälää. HSE:tä arvioitiin
yhdessä täydennyskoulusta tarjoavan HSE Executive
Educationin kanssa.

11.12.2007
CKIRin tutkijoille teknologiapalkinto
HSE:n CRIK-yksikön tutkijat Ilpo Kojo ja Mikko Berg saivat
Uuden Teknologian Säätiön Edelcrantz Challenge -
palkinnon. Kojo ja Berg olivat tutkineet
visualisointimenetelmiä, joilla moniulotteista numerodataa
voidaan tulkita ja kuvata selkeämmin ja
käyttäjäystävällisemmin. Tuloksia on sovellettu esimerkiksi
internetin vaalikoneissa.

Tapahtumia vuonna 2007

11.1. Kauppatieteen
iltapäivä, Helsingin
yliopiston tieteenpäivät

18.1.2007
StratMark-seminaari

1.2. Jaakko Honko
Lectures, Kansleri Aatto
Prihti luennoi

28.2.2007
Kansainvälinen IBM
Faculty Award -
tunnustuspalkinto HSE:lle

17.4. Studia Economica -
luento
Suomalaisyrityksen
globalisaation paineessa

2.5.2007
Paula Kyrö aloitti
yrittäjyyskasvatuksen
professorina

30.8.2007
HSE Research Day

31.8.2007
HSE lukuvuoden avajaiset

24.10.2007
HSE:n professori Matti
Pohjola palkittiin Eino H.
Laurila
-kansantulomitalilla

7.11.2007
ARENA-messut

Poimintoja vuoden 2007 tapahtumista



Päivitetty 25.4.2008

Vuonna 2007 HSE:stä valmistui 31 tohtoria, joita palkittiin sekä kotimaassa että ulkomailla. Muun
muassa seuraavien tohtoreiden väitöskirjat saivat tunnustusta:

KTT Elias Rantapuskan väitöskirja "Essays on investment decisions of individual and institutional
investors" palkittiin OP-ryhmän väitöskirjapalkinnolla sekä HSE:n tukisäätiön vuoden 2007
väitöskirjapalkinnolla korkealaatuisimmasta väitöskirjasta.

KTT Anu Baskin väitöskirja "Preconditions of Successful Supply Chain Relationships” on valittu
Vuoden Logistiikkatutkimukseksi.

KTT Mikko Jalas, HSE:n Tukisäätiön vuoden 2007 väitöskirjapalkinto korkealaatuisesta
väitöskirjasta vuonna 2006.

KTT Kristiina Mäkelä, HSE:n Tukisäätiön vuoden 2007 väitöskirjapalkinto korkealaatuisesta
väitöskirjasta vuonna 2006.

Kuva AACSB-akkreditoinnin kunniaksi järjestetyistä juhlista.
Kuva: HSE viestintä

Väitökset



Rahoitus

Opetusministeriön budjettirahoitus 25,319 milj. euroa

Täydentävä rahoitus 13,974 milj. euroa

Yhteensä 39,263 milj. euroa

Henkilötyövuodet

Opetus- ja tutkimushenkilöstö 251

Muu henkilöstö (*) 269

Yhteensä 520

Tieteelliset julkaisut (KOTA-tilasto 6.3.2008)

Julkaisut kotimaassa 230

Julkaisut ulkomailla 163

Viittaukset julkaisuihin (ISI-tietokanta)

HSE:n nimissä julkaistuihin artikkeleihin 455

HSE:n tutkijoiden artikkeleihin 878

Opiskelijat

Perustutkinto-opiskelijoita 3 940

Jatkotutkinto-opiskelijoita 297

Opiskelemaan pyrkineitä (Helsinki, kaikki väylät yht.) 2 159

Opiskelemaan hyväksyttyjä (Helsinki, kaikki väylät yht. ) 374

Opiskelemaan hyväksyttyjen prosenttiosuus 17,3

Opinnot

KTM-tutkinnon keskimäärinen laajuus 169 ov.

KTM-tutkinon keskimääräinen suoritusaika (mediaani) 5,26 vuotta

Maisteriohjelman keskimääräinen suoritusaika (mediaani) 2,00 vuotta

(*) sis. mm. opetuksen ja tutkimuksen
apuhenkilökunnan ja täydennyskoulutushenkilökunnan

Avainlukuja



Päivitetty 24.4.2008

© Helsingin kauppakorkeakoulu

Kuva: Aino Huovio

Kielet ja viestintä 5 - -

Mikkelin BScBA-ohjelma 83 - - -

Yhteensä 224 391 2 31

Suoritetut tutkinninnot vuonna 2007

Laitos kandi maisteri lisens. tohtori

Kansantaloustiede 24 - 4

Laskentatoimi ja rahoitus 167 1 4

Liiketoiminnan teknologia 64 - 12

Markkinointi ja johtaminen 135 1 11
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