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1. Introduktion 
 
1.1. Policydokumentet 
 
Svenska handelshögskolans studentkår 
Universitetssystemet i Finland baserar sig på vetenskaplig och konstnärlig undervisning och 
forskning samt på akademisk frihet och akademiskt ansvar. Svenska handelshögskolans 
studentkår (SHS) arbetar för att alla ska ha samma möjlighet till akademisk utbildning. 
 
Enligt universitetslagen är en studentkårs uppgift att fungera som en förenande länk mellan sina 
medlemmar och främja deras sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och 
strävanden i anknytning till de studerandes roll i samhället. SHS värnar även enligt sin mission 
om de akademiska traditionerna och det svenska språkets ställning. Svenska handelshögskolan 
(Hanken) är SHS närmaste samarbetspartner. 
 
1.1.1. Riktlinjer för användning av policydokumentet 
 
Policydokumentet representerar studentkårens externa åsikt och är såtillvida ett dokument som 
varje förtroendevald som representerar studentkåren externt bör känna till och följa. Detta gäller 
exempelvis då studentkårens styrelse deltar i externa evenemang, eller tar interna beslut om 
externa faktorer. Eftersom policydokumentet är godkänt av fullmäktige, som är valt av alla 
Hankeiter, så borde policydokumentet motsvara studerandenas åsikter. Därmed kan även 
studeranderepresentanter, som agerar i Hankens olika organ, använda policydokumentet som 
stöd i deras arbete.  
 
Ifall en förtroendevald med väsentliga skäl önskar agera mot policydokumentet, kan den 
förtroendevalda genom ett fullmäktigebeslut med enkel majoritet beviljas undantagslov. 
 
Studentkåren kan välja ta ställning till politiska och samhälleliga frågor som har en inverkan på 
dess verksamhet. Då studentkåren eller en förtroendevald som representerar studentkåren 
ombeds ta ställning till en fråga som inte specificeras i policydokumentet, bör den 
förtroendevalda konsultera styrelsen. Detta i fall där tidsramen ger styrelsen tid att sammankalla 
ett möte. Om detta visar sig vara omöjligt, förutsätts den förtroendevalda agera på ett sådan sätt 
som hen anser vara för studerandenas bästa.  
 
1.2. Universitetsstrukturen 
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1.2.1. Universitetsväsendet i Finland 
 
Diskussionen om en strukturell förändring inom det finska högskoleväsendet fortsätter. Inom den 
för perioden 2008-2011 utsatta planen för strukturell utveckling genomfördes markanta 
sammanslagningar och omorganiseringar i universitetsnätverket. Under den senaste tiden har 
även markanta sammanslagningar skett. SHS ser att Hanken även i fortsättningen bör verka som 
en autonom högskola. 
 
Den avgiftsbelagda utbildning som de nya kommersiella högskolorna och de utländska 
högskolornas filialer ger i Finland bör kontrolleras. Kontrollen bör fastställa om den utbildning 
de erbjuder är av samma kvalitet som de finska högskolornas utbildning och om examina håller 
en god standard. 
 
1.2.2. Den ekonomisk-merkantila utbildningen i Finland 
 
Utbildningsenheterna på det ekonomisk-merkantila området ska erbjuda en tillräckligt mångsidig 
undervisning i ekonomiska vetenskaper för att hållas relevant och internationellt 
konkurrenskraftig.  
 
1.2.3. Den svenskspråkiga ekonomutbildningen 
 
Hanken ska även i fortsättningen ha det huvudsakliga ansvaret för den svenskspråkiga 
ekonomutbildningen i Finland. SHS arbetar för att underlätta Hankens strävan efter att 
upprätthålla denna status även i fortsättningen. Den svenskspråkiga ekonomisk-merkantila 
utbildningen ska inte utökas mer på universitetsnivå i Finland. Samtidigt  stöder studentkåren 
samarbete med andra universitet och med yrkeshögskolor för att kunna erbjuda ett bredare 
kursutbud. Samarbetet ska dock inte tumma på Hankens ställning som självständigt universitet 
eller förminska examens ställning i jämförelse med en yrkeshögskoleexamen. 
 
1.2.4. Intressebevakningen inom det ekonomisk-merkantila området 
 
Efter att Helsingin Kauppakorkeakoulu i och med den strukturella utvecklingen uppgått i 
Aalto-universitetet och Turun Kauppakorkeakoulu fusionerats med Turun Yliopisto, kvarstår 
SHS som den enda studentkåren med enbart studeranden inom det ekonomisk-merkantila 
området som medlemmar. Detta ger SHS ett större ansvar över intressebevakningen för det 
ekonomisk-merkantila områdets studerande. SHS strävar efter att förbättra samarbetet 
studentorganisationerna emellan för att på så sätt säkerställa de ekonomisk-merkantila 
studerandenas ställning inom högskolepolitiken.  
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2. Universitetet 
 
2.1. Examensstrukturen och dualmodellen 
Högskoleväsendet i Finland består av universitet och yrkeshögskolor. Bologna-avtalet möjliggör 
rörlighet mellan dem. Studerande skall vara välinformerade om rättigheterna som avtalet 
innebär. Utvecklingen av kandidatexamen ska gå i en riktning där kandidatexamen i 
fortsättningen ska vara en tillräcklig examen även på den finska arbetsmarknaden. 
 
Tack vare Bologna-avtalet har studerande möjlighet att avlägga en magisterexamen även efter 
avlagd yrkeshögskoleexamen. Examina utförda vid en yrkeshögskola är inte jämförbara med 
universitetsexamina. SHS anser att Hanken bör säkerställa att studerande med 
yrkeshögskoleexamen har tillräcklig kunskap att avklara magisterexamen på Hanken. 
Studentkåren uppmanar till brostudier som kompletterar en tidigare examen så att den motsvarar 
en lägre examen vid den enhet man byter till. Brostudierna till ett universitet bör ge tillräckliga 
förutsättningar för akademiskt tänkande och vetenskapliga insikter.  
 
Dualmodellen ska vara utgångspunkten för universitet och yrkeshögskolor på alla examensnivåer 
även i framtiden. Kandidatexamen ska hållas klart åtskild från yrkeshögskoleexamen. Dessa två 
är inte jämförbara. Universitet och yrkeshögskolor utbildar experter för olika uppgifter. 
Universitetsstudier förutsätter ett akademiskt och teoretiskt tänkande redan på grundstudienivå, i 
och med det kan inte ens grundkurser vara gemensamma för kandidat- och 
yrkeshögskoleexamen.  
 
Gemensamma stödfunktioner kan dock arrangeras och till exempel grundstudier i språk kan 
erbjudas i samarbete mellan yrkeshögskolor och universitet. I samarbeten mellan Hanken och 
yrkeshögskolor ska det tas i beaktande att examen från en yrkeshögskola inte motsvarar en 
kandidatexamen.  
 
2.1.1. Tvåstegsmodellen 
SHS motsätter sig i nuläget möjligheten att byta den nuvarande modellen till en tvåstegsmodell. 
Att inte ha studierätt för både kandidat- och magisterstudierna, genom en och samma antagning, 
kan öka ohälsosam konkurrens studerande emellan och orsaka ännu mer stress samt press att 
prestera för studerandena. 
 
2.1.2. Finansieringen av Hanken 
Universitetens uppgifter är undervisning, forskning, samhällelig växelverkan och möjliggörande 
av kontinuerligt lärande. Universitetens finansieringsmodell har ett stort fokus på studerandes 
genomströmning, men detta fokus ska inte ske på examens eller undervisningens bekostnad. 
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Den offentliga grundfinansieringen ska täcka största delen av universitetens kostnader. SHS 
ställer sig positivt till att Hanken dessutom samlar in privata donationer och konkurrensutsätter 
finansieringen av forskningen. Finansieringen ska uppmuntra produktionen av högklassiga 
examina och inte enbart belöna mängden examina. Hanken ska inte bli en "examensfabrik". 
Även sysselsättningen, oberoende av arbetsplats- och ort, samt studentrespons bland de 
utexaminerade ska beaktas i finansieringsmodellen. 
 
 
2.2. Studier på Hanken 
 
2.2.1. Antagning till Hanken 
Antalet antagna studerande ska anpassas så att det motsvarar arbetsmarknadens behov. 
Språkprovet i svenska ska kvarstå på Hanken för att garantera att de som antas har tillräckliga 
språkkunskaper för att bedriva framgångsrika studier. SHS anser att Hanken bör behålla 
inträdesprovet för ekonomutbildning, eftersom branschen inte studeras på andra stadiet. Därmed 
behövs inträdesprovet för att kunna säkerställa att antagna studeranden har tillräckliga kunskaper 
och motivation att klara av studierna framgångsrikt. Den engelskspråkiga antagningen får inte 
utökas på den svenskspråkiga antagningens bekostnad. 
 
Studerande vid Hanken (hankeiter) studerar under det första året grundkurser i ekonomiska 
vetenskaper och skapar sig på så sätt en mångsidig grund. Detta innebär att huvudämnesvalet 
görs först i slutet av det första studieåret. SHS förespråkar att denna modell även i fortsättningen 
används och att alla studerande fritt får välja sitt huvud- och biämne.  
 
SHS anser att studerande antagna till Hanken borde vara de bästa möjliga. På grund av detta ska 
det finnas flera olika sätt att komma in till Hanken. SHS stöder att det finns en andrahandskvot 
vid ansökan till universitetet. Andrahandskvoten skall basera sig på antagning via inträdesprov.  
 
2.2.2. Kurser på Hanken  
Undervisningen på Hanken ska vara av hög kvalitet och kurser borde erbjudas året runt. Speciellt 
potentiella flaskhalskurser borde erbjudas oftare i enlighet med efterfrågan för att öka flexibilitet 
i studierna. Studier på sommaren borde vara ett attraktivt alternativ och en möjlighet oberoende 
av huvudämne eller studieår för att öka effektivitet och studietakt. 
 
Kursutvärderingen ska vara fungerande och transparent. Hankeiter ska ha verkliga möjligheter 
till att anonymt kunna påverka utbildningen. SHS arbetar för att kursernas innehåll ska motsvara 
de kunskaper som behövs i arbetslivet, ge färdigheter till problemlösning och förmedlas genom 
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moderna undervisningsmetoder med hänsyn till att en universitetsexamen bör vara 
forskningsbetonad. 
 
SHS stöder flexibla möjligheter att välja kurser, flexibla tentamensarrangemang, flexibla sätt till 
inlärning och att delta i undervisning, flexibelt tillgodoräknande av studier med mera. SHS 
stöder flexibla alternativ till närundervisning, men anser att närundervisningen bör bestå för att 
säkerställa undervisning som anpassar sig till olika inlärningsmetoder och möjlighet till socialt 
umgänge. Allt detta vill SHS arbeta för och se till att studerandena erbjuds.  
 
SHS arbetar för att studeranderepresentanter även i framtiden ska vara med i planeringen av 
kursutbudet och ge studerandes synpunkter på studiehelheter och studiescheman. 
 
2.2.3. Språk på Hanken (svenska och engelska) 
Svenska språket är en förutsättning för Hankens existens. Hankens särskilda uppgift är att utbilda 
svenskspråkiga ekonomer. Engelskan är viktig för att upprätthålla konkurrenskraft både inom 
forskning, undervisning och näringslivet, men eftersom svenskans ställning säkerställer Hankens 
existens måste svenskan hållas i åtanke i undervisningsfrågor. Samarbeten med andra universitet 
eller högskolor får inte utmana svenskans ställning. 
 
2.2.4. Studerandenas stöd från universitetet 
Den begränsade studietiden förutsätter noggrann studieplanering för att en studerande ska kunna 
avklara sin examen i tid. Universitet ska stödja studerande i planeringsprocessen under det första 
studieåret och varje studerande ska då lägga upp en individuell studieplan som ger riktlinjer för 
studierna. Universitet och högskolor ska erbjuda handledning för detta. Eftersom Hanken 
förutsätter att hankeiter planerar sina studier långsiktigt, ska Hanken även sträva efter att erbjuda 
kurser enligt en långsiktig plan. Hanken ska erbjuda hankeiter hjälp att uppdatera den 
individuella studieplanen vid behov. Stödet får dock inte upphöra efter detta, utan det skall vara 
kontinuerlig utöver hela studietiden. SHS förutsätter att studierådgivningen vid Hanken är 
lättillgänglig och har studerandes personliga livssituation som utgångspunkt. 
 
2.2.5. Digitalisering av studierna 
Hanken ska vara en modern högskola och hållas med i utvecklingen. Digitaliseringen får dock 
inte ske på bekostnad av den sociala faktorn. Nya digitala lösningar ska inte tas i bruk om lika 
möjligheter för studerande inte kan garanteras. Vid planering av nya digitala lösningar bör 
studerande med specialbehov tas i beaktande. 
 
2.2.6. Öppna universitetet och uppdragsutbildning 
Öppna universitetet ska bevaras som ett alternativt sätt att utbilda sig på. Öppna universitetet 
erbjuder studerande en möjlighet att såväl vidga sin allmänbildning som att bli antagen till 
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universitetet utgående från redan avklarade kurser. En hel examen ska ändå inte kunna avläggas 
genom kurser på Öppna universitetet, utan dess syfte ska vara att erbjuda en möjlighet till 
tilläggsutbildning.  
 
Antalet antagna till Hanken via det Öppna universitetet bör vara i minoritet medan majoriteten 
fortsättningsvis bör bli antagna via betyg och inträdesprov. Detta för att säkerställa att alla 
oavsett socioekonomisk bakgrund har möjlighet att bli antagna.  
 
2.2.7. Jämlikhetsfrågor 
Hanken och SHS är jämlika och icke diskriminerande organ. Alla ska ha samma möjligheter och 
respekteras oberoende av situation. Jämställdhetsombud finns både på Hanken, SHS och 
Studentföreningen vid Svenska handelshögskolan i Vasa (SSHV) och de ska kunna kontaktas 
också anonymt. SHS har ett separat jämställdhetspolicydokument som specificerar detta 
närmare. SHS anser att feminism och jämställdhet är jämförbara begrepp. I jämlikhetsfrågor 
väljer SHS använda ordet "jämlikhet", eftersom SHS vill försäkra att språkfrågor beaktas. 
 
2.2.8. Internationalisering 
Finlands internationella konkurrenskraft baserar sig i hög grad på högklassig akademisk 
undervisning och forskning. Den högklassiga undervisningen skapar framstående arbetskraft 
medan forskningen skapar innovationer och lockar utländska förmågor till Finland. För att klara 
av den internationella konkurrensen ska universitetet profilera sig och stärka sina kärnområden. 
Toppundervisning och forskning i eget kärnområde eftersträvas. Universitetet ska förstärka 
samarbetet med utländska universitet.  
 
2.2.9. Internationalisering vid Hanken 
SHS anser att Hanken ska vara det mest internationella universitetet i Finland. 
Internationalisering är viktigt för studerande eftersom detta är en av Hankens och hankeiternas 
största konkurrensfördel på marknaden. 
 
2.2.10. Avgiftsfri utbildning 
Utbildning på Hanken ska vara avgiftsfri för alla studerande oavsett studerandenas nationalitet 
och utbildningsbakgrund. Alla ska ha samma möjlighet att studera, oavsett socioekonomisk 
bakgrund. Avgifter ska inte skrämma iväg internationell talang och därmed anser SHS att 
nuvarande avgifter för studerande utanför EU/ESS -området är onödiga.  
 
2.2.11. Samarbete mellan universiteten 
Samarbete mellan universiteten möjliggör ett bredare kursutbud för hankeiterna. SHS ser särskilt 
positivt på Hankens samarbete med de internationella toppuniversiteten och uppmuntrar Hanken 
att utvidga samarbetet så att alla studerande kan få nytta av det.  
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Samarbete med andra universiteten får inte riskera Hankens position som självständig 
handelshögskola. 
 
2.2.12. Utlandsvistelse 
SHS anser att alla hankeiter ska ha möjlighet, inklusive ekonomisk möjlighet, att åka på utbyte 
eller utlandspraktik under sin studietid.  
 
Till kandidatstudierna vid Hanken hör en obligatorisk utlandsvistelse vilken kan genomföras som 
utbyte eller arbetspraktik. Båda alternativen bidrar till den internationella erfarenhet som 
eftersträvas med den obligatoriska utlandsvistelsen. Dessa två ska anses som likvärdiga alternativ 
så att hankeiter kan välja det alternativ som passar individens livssituation och intressen bäst.  
 
Flexibla utbytesmöjligheter ska bildas via samarbetsavtal universiteten emellan och 
samarbetsuniverstiteten ska ha utbildning av minst lika bra kvalitet som Hanken. SHS yrkar på 
att Hanken till fullo utnyttjar sitt internationella anseende och kontinuerligt eftersträvar en allt 
högre nivå på sina samarbetsuniversitet. Valprocessen bör vara tydlig och transparent. Hanken 
ska kunna erbjuda tillräckligt med lockande utbytesplatser som motsvarar eller överskrider den 
standard som Hanken erbjuder sina studerande. 
 
Hanken ska stödja hankeiter tillräckligt mycket ekonomiskt om utlandsvistelsen förväntas vara 
obligatoriskt från högskolans sida. Skillnader i akademiska år ska tas i beaktande för att 
säkerställa smidig avfärd och hemkomst (och tillbakakomst till studierna) i samband med 
utbytet. 
 
SHS anser att Hanken fortsättningsvis ska erbjuda personer i särskilda situationer (enligt 
examensstadgan 6a§) möjlighet att söka om dispens från utlandsvistelsen. 
 
2.2.13. Forskning på Hanken 
Kvaliteten på forskning som producerats på Hanken är en förutsättning för universitetets 
existens. Kvaliteten måste hållas på internationell toppnivå och hållas med i utvecklingen och 
samhället.  
 
Universitetet ska även i framtiden integrera forskning och undervisning så att forskare deltar i 
undervisningen och baserar den på de nyaste forskningsresultaten. Detta uppnås genom att 
tillräckligt med resurser tilldelas såväl forskning och undervisning som administrativa 
funktioner. 
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2.2.14. Utrymmen på Hanken 
Utrymmen ska huvudsakligen motsvara hankeiternas (studerandenas) behov. Det ska finnas 
tillräckligt med sittplatser och utrymmen för både självständigt arbete och grupparbeten. 
Hankeiter ska ha möjlighet att äta lunch på Hanken även de dagar då Hanken arrangerar externa 
evenemang som seminarier eller konferenser under undervisningsperioder.  
 
2.2.15. Alumniverksamhet 
Man ska som utexaminerad från Hanken ha möjlighet att ta del av alumnverksamheten som 
högskolan upprätthåller. Kårpampar och utexaminerade med bakgrund som studentkårsaktiva har 
också möjlighet att ta del i SHS understödsförenings verksamhet. Alumnnätverket är ett bra sätt 
att skapa kontakter mellan studerande och arbets-/näringslivet. Detta kan även hjälpa en 
studerande i dennes yrkes- och karriärval. Samtidigt bevarar alumnverksamheten 
samhörighetskänslan efter studietiden. 
 
2.2.16. Studeranderepresentation 
Studerandena är en viktig del av universitetet som helhet, därför bör studerande ha en röst i 
beslutsfattandet inom universitetet. Hanken bör vara demokratisk i den mån att studerande 
behandlas som likvärdiga medlemmar i alla Hankens organ och grupper de medverkar i.  
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3. Statens och kommunernas stöd till studerande under studietiden  
 
3.1. Ekonomi 
 
3.1.1. Studiestödet 
SHS anser att studiestödet ska existera så att det statliga stödet för studier inte enbart är 
lånebaserat. Ett månatligt studiestöd ska ge alla samma möjlighet att ha råd att studera, stödet ska 
inte vara prestationsbaserat över den förväntade studietakten på 5 studiepoäng per stödmånad. 
Studiestödet bör granskas regelbundet och höjas i takt med kostnadsutvecklingen. Studiestödet 
får inte påverkas av föräldrarnas inkomst då individen fyllt 18 år. SHS ställer sig positivt till 
försörjartillägg i studiestödet. 
 
Inkomstgränser för lyftandet av stöd bör finnas så att stöden inte betalas ut till personer som inte 
behöver dem, men inkomstgränserna bör vara tillräckligt höga så att flitiga studeranden inte 
bestraffas. SHS anser att nuvarande inkomstgräns år 2019 är för låg och borde höjas. 
 
3.1.2. Det allmänna bostadsstödet 
SHS anser att det är positivt att studerandena flyttats till det allmänna bostadsbidraget år 2018. 
Det är fördelaktigt att bostadsstödet inte längre påverkas av antalet avlagda studiepoäng samt att 
bostadsbidraget reflekterar hyreskostnaderna bättre än tidigare. SHS anser att statens antagande 
kring delad ekonomi inom hushåll ska ses över.  
 
3.1.3. Studielånet 
SHS förhåller sig positivt till studielån. Lånesystemet ger studerande möjlighet att lyfta ett 
förmånligt lån. SHS ser positivt på att studerande belönas av att utexamineras inom förvänta tid 
och således få en del av lånet till godo. Låneandelen är på en god nivå men bör höjas i takt med 
kostnadsutvecklingen. Höjningen av låneandelen bör inte ske på bekostnad av studiepenningen. 
 
3.1.4. Basinkomst 
Med begreppet basinkomst menar man vanligen en typ av medborgarlön, där alla medborgare, 
utan motprestation, automatiskt skulle få en månatlig summa pengar för att täcka basbehov 
såsom mat och hyra, utöver eventuell lön. Basinkomst skulle ersätta många av de nuvarande 
stöden så som arbetslöshetsunderstöd och studiestöd. SHS ställer sig kritiskt till stödet för 
basinkomst och anser att det behövs mer undersökning om dess påverkan på både sysselsättning 
och välmående innan man kan fatta några beslut. SHS är ändå öppen för basinkomst eller andra 
stödmöjligheter ifall det påvisas vara bättre för studeranden och samhället som helhet än 
nuvarande stödmodell. Ifall statliga undersökningar om basinkomst utförs, bör studeranden vara 
en central del av undersökningen. 
 

12 



 
3.2. Studenthälsovård och socialpolitik 
 
3.2.1. Studenternas Hälsovårdsstiftelse 
Studerandenas välmående är en av de viktigaste förutsättningarna för effektiva studier. 
Studenternas Hälsovårdsstiftelse (SHVS) ska erbjuda högklassig hälso-, tand- och mentalvård åt 
studerande och på sådant sätt främja studerandenas välmående. I och med den nya lagen för 
SHVS får yrkeshögskolestuderanden ta del av SHVS tjänster från och med år 2021. SHS bör 
jobba för att SHVS ska vara ett alternativ som är bättre än den kommunala hälsovården för 
studerande. Det bör även i fortsättningen finnas möjlighet för specialhälsovård vid SHVS. Det 
bör vara möjligt att få service på svenska och engelska.  
 
Det bör vara enkelt att ta kontakt med SHVS och studerande bör även få vård inom lämplig tid, 
detta trots studerandekårernas inträde i SHVS. SHVS-avgiften ska hållas på en skälig nivå. SHS 
ställer sig positiv till terapigaranti. 
 
3.2.2. Unisport 
Från och med år 2018 är Hanken delägare i Unisport och både Hanken och SHS är 
representerade i Unisports direktion med en utmärkt påverkningsmöjlighet. SHS bör uppmuntra 
sina medlemmar att ta del av Unisports tjänster och jobba för att förbättra samarbetet mellan 
SHS och Unisport. I och med att gymmet i Aaltos gamla byggnad stängt bör SHS jobba för ett 
annat attraktivt, långvarigt alternativ för hankeiterna i Helsingfors. Samma möjlighet till 
Unisport finns inte i Vasa, därmed bör SHS samarbeta med SSHV för att se till att motsvarande 
möjligheter till motion även skulle finnas i Vasa. 
 
3.2.3. Välmående på Hanken 
Stress och psykisk ohälsa är en del av många hankeiters vardag. Genom Hankens 
välmåendegrupp samarbetar kåren aktivt med andra välmående-aktörer för att förbättra vardagen 
för hankeiterna. SHS ska se till så att fokuset ligger på hankeiternas välmående och jobba för att 
förhindra och förebygga psykisk ohälsa. Detta ska inte göras enbart med tanke på studieförmåga, 
avläggandet av studiepoäng och examen. 
 
3.3. Kollektivtrafiken och boende  
 
3.3.1. Helsingfors 
Fungerande kollektivtrafik minskar på trycket att flytta till centrum av Helsingfors där 
hyresnivån är betydlig. I och med ibruktagandet av zonsystemet försämrades rabatterna för 
många studerande. SHS jobbar för en återgång mot 50% studeranderabatter och för studierabatt 
på enkelbiljetter. SHS stöder också en ökning av utbudet på studerandebostäder i närheten av 
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högskolan för att hankeiterna ska ha fler och billigare boendealternativ. Speciellt pressande är 
behovet av bra förbindelser och flexibla boendealternativ. Cykling är ett miljövänligt alternativ 
och SHS stöder en utvidgning av stadscyklarna i Helsingfors samt förbättrade cykelleder för att 
göra cyklandet smidigare och säkrare. 
 
3.3.2. Vasa 
Kollektivtrafiken i Vasa är fungerande men i och med att enkelbiljetter inte erbjuds till ett 
studerandepris väljer många studerande andra färdmedel vid längre distanser. SHS jobbar för 
studeranderabatter på enkelbiljetter. SHS stöder även ibruktagning av stadscyklar i Vasa samt 
förbättrade cykelleder för att göra cyklandet smidigare och säkrare. SHS stöder också en ökning 
av utbudet på studerandebostäder i närheten av högskolan i Vasa för att hankeiter ska ha fler och 
billigare boendealternativ.  
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4. SHS roll i samhället 
 
4.1. Allmänt 
SHS fungerar som en intressebevakningsorganisation för sina medlemmar. SHS 
intressebevakningsverksamhet och kårens legitimitet grundar sig på att alla studeranden vid 
Hanken är medlemmar vid SHS. 
 
4.2. Extern intressebevakning 
Externt fungerar SHS som en länk mellan hankeiterna och samhället. SHS bevakar hankeiternas 
intressen och tar självständigt och oberoende ställning för hankeiters bästa. 
 
Utgångspunkten för SHS intressebevakning är att SHS nationellt och internationellt tar ställning 
till samhälleliga frågor som i huvudsak berör studier, högskolor och universitet, studiesocialt 
relaterade frågor, ekonomibranschen eller det svenska språket. SHS bär sitt samhälleliga ansvar 
och kan ta ställning till andra frågor med syftet att främja SHS och hankeiternas intressen. SHS 
är medlem i studentkårernas takorganisation Finlands studentkårers förbund (FSF). SHS som 
organisation är inte bunden till FSF:s åsikter. SHS arbetar för att få hankeiternas röst hörd inom 
förbundet. 
 
Nationella ärenden som berör även andra studerande än hankeiter påverkar SHS i första hand via 
FSF. SHS är en politiskt obunden organisation. SHS kan ändå ta ställning till politiska ärenden 
och stödja oberoende utvalda teman i syfte att främja studentkårens intresse och hankeiternas 
bästa. SHS kan jämlikt och icke-finansiellt stöda hankeiter som ställer upp i kommunalval, 
nationella val eller EU-parlamentsval med syftet att uppmärksamma respektive val.  
 
I och med att SHS är Finlands enda självständiga studentkår för studerande inom det 
ekonomisk-merkantila området  samt den största svenskspråkiga ekonomisk-merkantila 
utbildningen i Finland, innehar SHS en nyckelposition och ett ansvar att tala för landets 
ekonomistuderande i alla sammanhang. 
 
Bland intressentorganisationer och i näringslivet strävar SHS till att öka värdet av varumärket 
”Hankeit”. SHS uppmuntrar till att sända pressmeddelanden om förtroendeval och stora 
händelser inom och kring SHS. 
 
I samarbete med andra svenskspråkiga studentorganisationer främjar SHS svenskspråkig 
studentkultur i Finland. SHS stöder existensen av en intresseförening för svenskspråkiga 
studentorganisationer. SHS ska i mån om möjlighet och intresse samarbeta med andra 
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svenskspråkiga studentorganisationer och ämnesföreningar i exempelvis lokala frågor där det 
svenska språket förenar och bildar synergier. SHS stöder det svenska språkets ställning i Finland 
och den svenskspråkiga högskoleutbildningen. 
 
4.3. Hållbar utveckling 
Klimatförändringen är en av de största globala utmaningarna idag och därmed stöder SHS 
diskussionen om hållbar utveckling och kan jobba för initiativ för hållbar utveckling som är 
ekonomiskt vettiga. Genom sin verksamhet gör SHS sina medlemmar medvetna om globala 
frågor och hållbar utveckling. Studentkåren skall även utgå som ett exempel för sina medlemmar 
i att göra ansvarsfulla val för att främja hållbar utveckling genom att positionera hållbar 
utveckling som utgångspunkt i all sin verksamhet.  
 
4.4. Studentkårsavgiften 
SHS strävar till att utveckla sin ekonomi så att verksamhet kan fortgå oavsett medlemsavgifter. 
SHS strävar till att fortsätta utveckla sin verksamhet så att varje medlem är medveten om vad 
SHS gör och varje hankeit anser sig få nytta av sitt studentkårsmedlemskap. SHS stöder 
fortsättningsvis ett studenkårsobligatorium och ska aktivt delta i diskussionen kring det.  
 
4.5. Utvecklingsprojekt 
SHS kan välja att delta i diverse utvecklingsprojekt i den mån det finns intresse och resurser. Det 
bör finnas möjlighet för SHS medlemmar att ta del av och engagera sig i de utvecklingsprojekt 
som studentkåren är delaktiga i. Ekonomiskt deltagande i utvecklingsprojekt bör vara 
välmotiverat. 
 
4.6. Internationella studerande i Finland 
SHS stöder Hankens profilering som en internationell handelshögskola, därför jobbar 
studentkåren för att förbättra integreringen av de internationella studerandena på Hanken. 
Samtidigt stöder SHS initiativ som uppmuntrar de internationella studerandena att stanna kvar i 
Finland efter utexaminering samt förbättrar deras chanser att få jobb och integreras i samhället. 
Alla ska ha samma möjlighet att studera, oavsett socioekonomisk bakgrund. Även internationella 
studeranden bör ha rätt till avgiftsfri högskoleutbildning. Beslutet att avgiftsbelägga utbildningen 
för studerande utanför EU och ESS området har hittills inte påvisats medföra tillräckliga fördelar 
och bör avskaffas i dess nuvarande form.  Enskilda studeranden som tvingas betala läsårsavgift 
behandlas ojämlikt så länge som majoriteten av studerandena studerar gratis. Läsårsavgifter kan 
också vara ytterligare en stressfaktor som försämrar välmåendet bland de studerande. 
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