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Hanken School of Economics Today

» Languages: Swedish and English 

» 5 departments and 1 language centre

» 2 549 students (2 428 BSc and MSc, 121 PhD)
» Approx. 22 % at Vaasa campus

» 122 faculty, 
107  staff

» Operations in Helsinki and Vaasa

» Internationally accredited by EQUIS, AACSB and AMBA

» International rankings in FT and U-Multirank
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Mitä kansainvälistyminen
tarkoittaa

» Noin 25% opettajista tulevat ulkomailta

» Vuosikurssilla (n. 250) noin 25% on ulkomailta

» Jatkuvasti 80-120 vaihto-opiskelijaa talossa

» Jatkuvasti 120-160 opiskelijaa vaihdossa ulkomailla

» On oltava kansainvälisesti kilpailukykyinen curriculum

» Vertailumaissa opiskelijat ostavat kurssikirjat itse tai ne 
sisältyvät lukukausimaksuihin
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Hanken Digital Learning Policy

» Ehdotus tammikuussa 2017

All course material is possible to access online

-> myös kurssikirjat?
-> onko se mahdollista?
-> mitä se tarkoittaisi?

» Kirjasto päätti tehdä selvityksen syksyn 2016 kurssitietojen
perusteella (samat kurssikirjat 2016-17 ja 2017-18).

» Tulos: Lause muotoiltiin uudestaan:

All course information and teaching material is possible to 
access online
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Kirjaston hankintaperiaatteet

» Hankenin kirjasto Helsingissä hankii
yksi kirja/viisi opiskelijaa (max. 25 kpl).

» Kieli- ja kirjallisuuskurssien kirjat: 2 kpl.

» Kurssikirjat hankitaan myös e-kirjoina jos ne löytyvät
kirjastolisenssillä (ei vaikuta kappalemäärään).

© Hanken



Kurssikirjaselvitys (syksyn 2016 
kurssit) - painetut kirjat

Totalt antal kurser (Helsingfors) 208

Helt utan kurslitteratur (t.ex. praktik) 41

Delas ut, anges senare eller enligt överenskommelse 53

Språkkurser 48

Totalt antal titlar 228

På svenska (ej språkkurser) 10

På finska (ej språkkurser) 7

Fria nätresurser eller kompendier 25

Antal titlar som ska finnas i biblioteket 203

Antal exemplar som ska finnas i biblioteket 1 656

Totala värde om alla köps nu 95 937 €

I medeltal 58 €

Prisvariation 8,90-220,54 €
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Kurssikirjaselvitys (syksyn 2016 
kurssit) - e-kirjat

Som ebok med bibliotekslicens finns:
(unlimited-access/3-user/single-user/kreditbaserad 
licens i Ebrary/Dawsonera/Elib/Talentum/MyiLibrary)

72

I procent 35,5 %

Antal licenser som behövs för att uppnå en per fem 
studerande:

322

Pris totalt 36 420 €

I medeltal per licens 113 €

Prisvariation per licens 18,94-1054,90 €

Finns i Verkkokirjahylly-paketet (ca. 6 500 euro) 6

(Att minnas: antal titlar som ska finnas i biblioteket 203)
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Esimerkit
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Miten tästä eteenpäin

» Kirjaston missio: 
luoda kaikille samat edellytykset suorittaa kurssin
-> meneekö se näin tulevaisuudessa?

» Kuinka paljon kaikki opiskeluaikana tarvittavat kirjat 
maksavat?
-> apurahajärjestelmä?

» Jos opiskelija ostaa kurssikirjat itse, niitä tulisi käyttää 
järkevästi!

» Onko open access-materiaalin käyttö vaihtoehto?

» Miten kurssikirjojen julkaiseminen avoimesti tehdään 
houkuttelevaksi? Tai kurssikirjojen julkaiseminen 
ylipäätänsä (C1 v. D5)?
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