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Kansantaloudellinen

aikakauskirja ilmestyy
nyt sadatta vuottaan. Suuren maailmanpulan
vuoteen 1929 saakka sen nimenä oli Yhteiskuntataloudellinen aikakauskirja. Vuosien saatossa sen palstoilla on julkaistu monenlaisia kirjoituksia, jotka heijastelevat omaa aikaansa.
Pyöreät vuosiluvut antavat usein aiheen tarkastella menneitä ja tulevia. Tämä pätee myös aikakauskirjaan ja aikaan sen ympärillä. Aikakauskirjan syntyvaiheet ajoittuvat erääseen
Suomen historian murroskohtaan. Elettiin aikaa, joka kotimaisessa historiankirjoituksessa
tunnetaan ensimmäisenä sortokautena. Se
päättyi marraskuussa 1905 suurlakkoon, jonka
seurauksena Suomessa otettiin käyttöön yhtäläinen ja yleinen äänioikeus. Ajankohta oli altis muillekin yhteiskunnallisille uudistuksille.
Yhteiskuntataloudellisen aikakauskirjan
kaikkien aikojen ensimmäisessä numerossa jul-
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Pertti Haaparanta, Martti Hetemäki, Erkki Järvelä, Jussi
Linnamo, Jaakko Pehkonen, Sinikka Salo, Hannu Vartiainen ja Matti Virén ovat auttaneet kirjoittajaa työn eri vaiheissa. Kirjoituksessa on käytetty hyväksi erilaisia matrikkeleita ja Kansallisbiografiaa.

kaistiin kolme artikkelia: Ernst Neoviuksen,
myöhemmän Nevanlinnan, ”Piirteitä Suomen
valtiovarain-hallinnon historiasta”, Kyösti Järvisen ”Suurmyymälät ja niiden merkitys kauppataloudessa” sekä Jaakko Forsmanin ”Onko
työväelle myönnettävä oikeus sekaantua ’tehtaan asioihin’?” Mitä ne kertovat aikakauskirjasta ja sen tekijöistä myöhemmille sukupolville?
Kukin ensimmäisen numeron kirjoittajista
oli aikanaan keskeinen talouspoliittinen keskustelija ja vaikuttaja Suomessa. Siksi on selvää, että he pyrkivät kirjoituksillaan käymään
yhteiskunnallista keskustelua. Kun tarkastelee
mainittujen kirjoitusten aiheita pelkästään otsikkotasolla ja tämän päivän näkökulmasta, voi
todeta jokaisen niistä kuuluvan edelleenkin
yhteiskunnallisen ja talouspoliittisen keskustelun aihepiireihin. Julkisen talouden asemasta
keskustellaan jatkuvasti, sadan vuoden
perspektiivillä enemmänkin, kun otetaan huomioon makrotaloudellisen tarkastelun yleistyminen toisen maailmansodan jälkeen. Kaupan
keskittyminen paikallisesti, alueellisesti ja laa9
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jemminkin näkyvät tämän päivän uutisoinnissa globalisoitumisteemana ja myös muutoin,
kun marketit muovaavat yhteiskuntarakennettamme niin fyysisesti kuin toiminnallisesti. Kysymys työntekijöiden oikeudesta osallistua yritysten päätöksentekoon, tulla kuulluksi ja saada vaikuttaa työpaikkansa asioihin tuntuu sekin olevan edelleen esillä keskusteluissamme.
Tämän esimerkin valossa aikakauskirjan alkuperäinen tavoite ”tulla käsittelemään yleistajuisessa muodossa yhteiskunnallisia ja taloudellisia kysymyksiä ja seuraamaan niiden kehitystä ja kehityksen tuloksia koti- ja ulkomailla” on varmasti toteutunut.
Sataan vuoteen ja kolmeen–neljään sukupolveen mahtuu monenlaista, ja aineellisessa
mielessä olemme saaneet kokea sinä aikana valtaisan elintason nousun. Aikakauskirjan alkuvaiheissa valtaosa suomalaisista ei ollut koskaan elämässään käynyt maan pääkaupungissa, nyt enemmistön kokemuspiiriin kuuluvat
ulkomaatkin.
Yhteiskunnan muuttuminen heijastuu
luonnollisella tavallaan aikakauskirjaan. Tarkoituksenani on tarkastella seuraavassa Kansantaloudellisen (Yhteiskuntataloudellisen) aikakauskirjan ensimmäistä sataa vuotta. Huomioni kiinnittyy ensisijassa sen tekijöihin ja eri
aikakausina kirjoitettujen artikkeleiden aihepiireihin. Lehden luonteesta johtuen käsittely tulee monessa kohdin sivuamaan Kansantaloudellisen Yhdistyksen toimintaa, koska aikakauskirja on koko toimintansa ajan toiminut
Yhdistyksen toiminnan kirjallisena foorumina.
Aikakauskirjan vaiheita on käsitelty lehden palstoilla aikaisemminkin. Varhaisin niistä on lehden silloisen päätoimittajan J. H. Vennolan kymmenvuotiskatsaus (1914:6). Häneen
seuraajansa A. E. Tudeer puolestaan kirjoitti
aikakauskirjan puolivuosisataisesta taipalees10

ta (KAK 1954:4). Neljännesvuosisataa myöhemmin asialla olivat Henri J. Vartiainen ja
Heikki Kirves (1979). Heikki Koskenkylän,
Jukka Pekkarisen, Antti Räikkösen ja Pentti
Vartian vuonna 1984 toimittamassa Yhdistyksen satavuotiskirjassa aikakauskirja on saanut huomattavan paljon palstatilaa eri kirjoittajien artikkeleissa. Samaa pätee Leo Harmajan kirjoittamaan Yhdistyksen 50-vuotishistoriaan (1934) ja Tudeerin 75-vuotiskatsaukseen
(KAK 1959:4). Kirjoitukseni perustuu pitkälti
näihin julkaisuihin.
Aikakauskirjan historiassa se itsessään on
keskeinen lähde: sen avulla saadaan kuva siitä,
ketkä kirjoittivat ja mistä. Kansantaloudellisen
aikakauskirjan kohdalla tutkija voi tukeutua
julkaistuista artikkeleista aikaisemmin koottuihin luetteloihin. Lehdessä julkaistuista kirjoituksista on julkaistu Kirveen ja Vartiaisen toimesta kattava bibliografia vuosilta 1945–1978.
Samassa yhteydessä on julkaistu luettelot sekä
vuoden 1979 että vuosien 1905–1944 kirjoituksista. Päätoimittaja Tudeerin puolivuosisataskatsauksen kanssa samassa numerossa on ilmestynyt lista vuosina 1925–1954 julkaistuista
kirjoituksista (KAK 1954:4). Vielä Yhteiskuntataloudellisena aikakauskirjana ilmestyneiden
vuosikertojen 1905–1924 sisältämistä kirjoituksista on julkaistu tekijän ja aihepiirin mukaan
laaditut luettelot vuoden 1924 viimeisessä numerossa.

Aikakauskirjan perustaminen
Lehden ensimmäinen päätoimittaja J. H. Vennola kirjoitti Yhteiskuntataloudellisen aikakauskirjan kymmenvuotiskatsauksessaan seuraavasti: ”Se ei ollut suinkaan sattuma, että
Yhteiskuntataloudellinen aikakauskirja vuosikymmen takaperin ilmestyi suomalaisen kult-
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tuurin työmaalle taloudellisia harrastuksia
edustamaan.”(Vennola 1914, s. 249) Millaisista asioista oli tuolloin kysymys ja miten ne liittyivät taloustieteisiin ja muuhun yhteiskunnalliseen kehitykseen maassamme?
Taloustieteiden oppihistoria ulottuu Suomessa hyödyn aikakaudelle saakka. Vuonna
1747 Turun akatemiaan perustettiin taloustieteen professorin virka. Oppituolin ensimmäisenä haltijana toimi tunnettu tutkija Pietari
Kalm (1716–1779), luonnontieteilijä muiden
tämän viran haltijoiden tapaan. Turun Akatemian aikaista taloustiedettä on vaikeaa pitää
varsinaisena taloustieteenä alan myöhempien
määritysten mukaan. 1800-luvulla taloustiedettä opetettiin Helsinkiin siirretyssä yliopistossa
juridisessa tiedekunnassa, joka oli korkeiden
virkamiestemme pääasiallinen opinahjo keisarivallan aikana. Taloustieteen tuolloisten professoreiden enemmistö kirjoitti muusta kuin
kansantaloudesta. Uudelleen puhtaita taloustieteen oppituoleja alettiin perustaa 1900-luvun
alussa, Helsingin yliopistoon vuonna 1906 ja
Teknilliseen korkeakouluun vuonna 1908 (Allardt 1982, s. 240).
Aikakauskirjan taustayhteisönä on sadan
vuodan ajan toiminut Yrjö Sakari Yrjö-Koskisen johdolla perustettu Kansantaloudellinen
Yhdistys. Sen esikuvana oli Saksassa vuonna
1872 perustettu Verein für Sozialpolitik, tämä
siitä huolimatta, että Yrjö-Koskinen itse haki
selvästi esikuvia ihailemastaan Ranskasta.
Verein für Sozialpolitik liittyi erottamattomana osana Saksan kansantaloustieteessä vaikuttaneeseen historialliseen koulukuntaan ja erityisesti sen nuorempaan siipeen. Sillä oli selkeä kytkentä kotimaassaan harjoitettuun talous- ja ennen muuta sosiaalipolitiikkaan. Suomessa perustetulla yhdistyksellä oli läheinen
kytkentä vanhasuomalaiseen politiikkaan.

Suomen ero Ruotsista oli korostanut tarvetta
maamme tieteelliseen itsenäisyyteen, vaikka
kansakuntana olimme pieni eurooppalaisen
mittapuun mukaan. Vanhimmat kotimaiset tieteelliset seurat näkivät päivänvalonsa 1830-luvulla. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun yliopisto oli siirretty vanhasta pääkaupungista uuteen.
Esikuvansa uudet yhdistykset ottivat muualta.
Sangen pian ne aloittivat oman julkaisutoimintansa eurooppalaisen mallin mukaan. Verraten
laaja julkaisutoiminta on vuosien varrella eriytynyt. Kansantaloudellisen Yhdistyksen perustaminen on ajallisesti selvästi yhteydessä vastaavien yhdistysten perustamiseen naapurimaissa. Taloustieteellisiä yhdistyksiä alettiin
perustaa 1800-luvulla. Vanhin niistä on Ranskassa (1842). Saksassa oltiin liikkeellä kolmen
vuosikymmenen perästä ja Englannissa vielä
myöhemmin (1890). Pohjoismaissa ensimmäisenä yhdistyksensä perustivat tanskalaiset
(1872), sitten ruotsalaiset (1877) ja norjalaiset
(1883). Aikaero Vuonojen maahan on käytännössä olematon (Leikola 1991, s. 161–166).
Taloudellisia ja yhteiskunnallisia asioita selvittelevän aikakauskirjan perustamista Suomeen oli suunniteltu yksityisesti jo pitempään.
Muun muassa Hannes Gebhard oli ollut tässä
suhteessa aloitteellinen. Esillä oli ollut muun
muassa kaksikielinen vaihtoehto ennen kuin
Kansantaloudellisen Yhdistyksen piirissä pantiin tuumasta toimeen. Vaikka kysymyksessä
olivat muutkin tavoitteet kuin pelkästään tieteelliset, on syytä tarkastella asiaa tieteen näkökulmasta (Gebhard 1898; Vennola 1914,
s. 249; Pekkarinen 1984, s. 22).
Suomen kielen asema vakiintui vasta tsaari
Aleksanteri toisen aikana. Se tuli käytännössä
merkitsemään, että Suomessa vaihdettiin pääasiallisin hallinto- ja sivistyskieli ruotsista suomeksi. Tämä ei sujunut kitkatta. Suomalaiselle
11
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tieteelliselle julkaisutoiminnalle ominaista on
ollut sen jakautuminen osittain kielirintamia
mukaillen. Yrjö Koskisen Kirjallinen kuukausilehti (1866–1880) on alusta alkaen käsitellyt
kansantalouden kysymyksiä laki- ja kielitieteen
ohella. Vuonna 1880 perustetusta Valvojasta
kehittyi pariksi vuosikymmeneksi yksi merkittävimmistä yleistajuisista tieteellistä julkaisuista maahamme (Koskimies 1974a, passim; Koskimies 1974b, s. 75–78; Leikola 1991, s. 166,
178–179).
Ajatus laajentaa Kansantaloudellisen Yhdistyksen omaa julkaisutoimintaa perustamalla oma aikakauskirja on syntynyt viimeistään
vuonna 1900 ja päätös julkaisutoiminnan aloittamisesta vuonna 1904. Näytenumeron valmistaminen ja toimituksen kokoaminen annettiin
tohtori Jaakko Forsmanin tehtäväksi. Suunnitteluvaiheessa sopivina toimituksen jäseninä
mainittiin muun muassa J. H. Vennola, Hannes Gebhard, Aug. Hjelt, Matti Helenius,
Ernst Neovius, K. J. Ståhlberg ja Kyösti Järvinen. Tavoitteena oli saattaa julkisuuteen parin–kolmen painoarkin laajuinen lehti joka toinen kuukausi. Tilaajia sille odotettiin saatavan pari sataa. Lehden nimeksi laitettiin ”Yhteiskuntataloudellinen aikakauskirja”, mikä nykykäsitysten mukaan vastaa hyvin sen sisältöä (Autere 1916, s. 243–244; Vartiainen 1984,
s. 46).
Kansantaloudellinen aikakauskirja perustettiin aikana, jolloin periagraari suomalainen
yhteiskunta oli uudenaikaistumassa nopeasti.
1890-luvulta alkaen teollisuus lisääntyi runsaasti ja monipuolistui. Samalla kaupunkien asukasluvut kasvoivat nopeammin kuin koskaan.
Maaseudulla maitotilit ja metsätyöt liittivät valtaväestön rahatalouden piiriin. Tämä sopi hyvin yhteen Yhdistyksen reformistiseen ja kansalliseen, ja voimakkaasti maaseudun taloudel12

listen olojen selvittämiseen keskittyneeseen julkaisutoimintaan.
Yhdistyksen päätöstä perustaa oma lehti on
pidettävä merkkitapauksena Suomessa. Kansantaloudellinen Yhdistys oli aikanaan yhteiskunnallisen tutkimuksen keskus Suomessa.
Akateemikko Erik Allardtia lainaten hyvin keskeinen on ollut J. H. Vennolan aloitteesta syntynyt Kansantaloudellisen Yhdistyksen julkaisusarja Taloustieteellisiä tutkimuksia, ”jossa
ennen ensimmäisen maailmansodan loppuvuosia ilmestyivät miltei kaikki maamme empiiriset sosiaalipoliittiset ja taloustieteelliset monografiat ja väitöskirjat.” Yhdistyksen aikakauskirjasta voidaan pitkälti todeta samaa: se edusti
huomattavaa osaa Suomessa 1900-luvun alussa käydystä yhteiskunnallisesta ja taloudellista
aikakauskirjakeskustelusta. Se oli tuolloin paljon enemmän kuin pelkän talouspoliittisen keskustelun foorumi. Tämä osaltaan liittyi osana
siihen, että yhteiskuntatieteet kehittyivät vasta
viime vuosisadalla akateemisiksi oppiaineiksi ja
samalla järjestelmällisen tutkimuksen aloiksi
(Autere 1916; Allardt 1982, s. 240, 247).
Kansantaloudellisen Yhdistyksen rinnalle
perustettiin vuonna 1894 Ekonomiska Samfundet i Finland. Se julkaisi oman aikakauskirjansa Ekonomiska Samfundets Tidskriftin ensimmäisen numeron vuonna 1913. Kansataloudellisen Yhdistyksen runko koostui alkuaikoina
ennen muuta virkamiehistä ja tiedemiehistä.
Ekonomiska Samfundetin jäsenistöstä noin
puolet oli liikemiehiä loppujen ollessa virkamiehiä ja tiedemiehiä. Muut yhteiskuntatieteet
järjestäytyivät omiksi tieteellisiksi seuroikseen
itsenäisyyden aikana. Esimerkiksi valtiotieteellinen yhdistys on perustettu vuonna 1935 ja
sosiologien The Westermarck Society vuonna
1941 (Gebhard 1898, s. 534–536; Leikola
1991, s. 172; Allardt 1982, s. 245).
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Vallitsevan tavan mukaan Yhteiskuntataloudellisen aikakauskirjan toimitus julkaisi ohjelmajulistuksen. Lainaan seuraavaksi lehden ensimmäistä ohjelmajulistusta, jonka Kansantaloudellinen Yhdistys on hyväksynyt vuoden
1905 lokakuun ensimmäisenä päivänä Vennolan ja Forsmanin ehdotuksen pohjalta (Tudeer
1954, s. 223–225).
”Useat tärkeät yhteiskunnalliset ja taloudelliset kysymykset ovat tulleet meilläkin päiväjärjestykseen. Työväenkysymys eri muodoissaan,
raittiusasia ja sen yhteiskunnallinen merkitys,
kauppa- ja liike-elämämme kehittäminen, vakuutustoimi, yhteistoimintaharrastukset, asunto-olojen järjestäminen, tilattoman väestön aseman parantaminen, liikepääoman hankkiminen
maanviljelyksellemme ovat kaikki sellaisia, lukuunottamattakaan, että vielä suhteellisesti vähän kehittyneen talouselämämme miltei kaikilla aloilla esiintyy alituisesti uusia kysymyksiä,
joilla on enemmän tai vähemmän laaja yhteiskunnallinen merkitys. Aivan harvat eivät siis
enää liene meillekään ne henkilöt, jotka mielenkiinnolla seuraavat yhteiskunnallisia ja taloudellisia rientoja, vuosi vuodelta lisääntyy niidenkin luku, jotka uhraavat aikansa ja voimansa niiden tutkimiseen. Samalla kuin näiden kysymysten harrastus on vilkastunut, samalla on
myöskin herännyt halu tietopuolisesti niihin
syventyä ja niitä julkisen, kirjallisen keskustelun avulla selvittää.”
Ohjelmajulistus kuvaa hyvin sekä ilmestymisajankohdan yhteiskunnallista tilaa että julkaisijoiden tavoitteita. Ohjelmaan sisältyi muutakin kuin talouteen liittyviä kysymyksiä. Tämä
on hyvin ymmärrettävää, sillä maassamme ei
ollut autonomian ajan lopulla ekonomistikuntaa. Vähäistä taloudellista keskustelua käytiin
eräiden yritysjohtajien, hallintomiesten ja poliitikkojen toimesta (Linnamo 2002, s. 74–75).

Vennolan päätoimittajakausi
Lehden ensimmäiseksi päätoimittajaksi valittiin J. H. Vennola ja toimitussihteeriksi J. Forsman. Päätoimittaja Vennolasta tuli vuonna
1908 kansantaloustieteen professori Helsingin
yliopistoon. Myöhempien käsitysten mukaan
häntä on pidettävä lähinnä taloushistorioitsijana. Aikakauskirjassa julkaistut kirjoitukset painottuivat myöhemmän käsitteistön mukaan talous- ja sosiaalipolitiikkaan. Tämä on ymmärrettävää suomalaisessa taloustieteessä johtavassa asemassa olleen historiallisen suuntauksen
vuoksi. Hyvin pitkälti julkaisujen runko on
syntynyt Kansantaloudellisen Yhdistyksen piirissä pidetyistä esitelmistä. Ne on julkaistu pääsääntöisesti aikakauskirjassa.2
Valittu päätoimittaja oli yksi 1800- ja 1900lukujen taitteen vaiheilla taloudellisesta aiheesta väitelleistä ja tulevista professoreista. Kansantaloustieteen opetus oli ollut Helsingin yliopistossa sidoksissa oikeustieteisiin. Uusien
kasvojen kuvaan tulo merkitsi historiallisen otteen tuloa taloustieteisiin. Esikuvat tulivat nimenomaan saksalaisen historiallisen koulukunnan nuoremmalta polvelta ja tutkimusaiheita
voi pitkälti luonnehtia taloushistoriallisiksi tai
väestöllis-sosiaalipoliittisiksi.
Aikakauskirja oli aivan alkua lukuun ottamatta vuoteen 1920 saakka Vennolan hallussa. Syy aikakauskirjan siirtymiseen pois Yhdistyksen vastuulta oli puhtaasti taloudellinen,
kun ensimmäinen vuosi osoittautui tappiolliseksi. Toiminnan jatkumisen turvaamiseksi aikakauskirja siirtyi professoriksi nimitetyn Vennolan vastuulle osaksi yliopistollista tutkimustyötä. Helsingin yliopisto avusti tuolloin säänTudeer 1954, s. 224; Tudeer 1959, s. 378; Vartiainen 1984,
s. 46.
2
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nöllisesti lehteä. Muista tukijoista on mainittava erityisesti Kansantaloudellinen Yhdistys ja
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (Vennola
1914, s. 252; Autere 1916, s. 244).
J. H. Vennolan päätoimittajakausi voidaan
jakaa ulkoisten tunnusmerkkien perusteella
kahteen jaksoon ensimmäisen maailmansodan
syttymisen kohdalta. Ensimmäisen sortokauden päättymisestä vuoteen 1913 ulottuvan kauden kirjoitukset olivat voittopuolisesti käytännön yhteiskuntaelämään liittyviä. Päätoimittaja itse oli selvästi aktiivisin artikkeleiden kirjoittaja. Hänen kirjoituksissaan ei korostunut
mikään teema erityisesti. Jälkimaailman mielestä mielenkiintoisia aiheita olivat muun muassa: ”Maanvuokrajärjestelmä kaupunkien maapolitiikassa”, ”Mistä syntyvät taloudelliset pulat?”, ”Tarvitaanko elintarvekauppamme alalla lainsäädännöllistä järjestelyä?” ja ”Venäjän
asema Suomen viljantuonnissa”.
Lehden perustamisessa keskeisesti mukana
ollut Jaakko Forsman kirjoitti aikakauskirjaan
huomattavasti verkkaisemmin. Mainitun kirjoituksen lisäksi hän kirjoitti tuona aikana Belgian
työväen osuuskunnista, Belgian valtiollisesta
työväenliikkeestä ja uudesta teoriasta, joka käsitteli tuotannon ja kulutuksen välistä suhdetta.
Muista kirjoittajista huomio kiinnittyy
muun muassa myöhempään huomattavaan
maalaisliittolaiseen poliitikkoon Jalo Lahdensuohon, jonka kynästä olivat lähteneet muun
muassa artikkelit ”Maan arvonnoususta ja nykyarvosta Lapualla”, ”Maanvuokraolojen järjestämiskysymys nykyisessä tilassaan” ja ”Tierasituksesta Suomen maalaiskunnissa”. Myös
tuleva tasavallan presidentti K. J. Ståhlberg
esiintyi kirjoittajana vuoden 1913 numerossa.
Maailmansodan syttyminen vuonna 1914
merkitsi sotatilan voimaan astumista Suomes14

sa. Aikakauskirjan sivuilla poikkeukselliset ajat
näkyivät ilmestymiskertojen supistumisena ja
yhteisnumerojen muodossa. Lehti ilmestyi vuosina 1914–1916 viisi, vuonna 1917 kolme, vuosina 1918–1919 kaksi ja vuonna 1920 enää yhden kerran.
Aikakauskirjan palstoilla poikkeuksellisten
olojen näkyminen oli luonnollista. Varsinainen
taistelutoiminta jäi lehden palstoilla toissijaiseen asemaan kotimaisten toimeentulohuolien
rinnalla. Edelliseen ryhmään kuuluu oikeastaan
vain tulevan ulkoministerin Rudolf Holstin kirjoitus ”Lloyd Georgen sotabudjetti (1914:6)”
ja lehden toimitussihteerin K. V. Hopun katsaus ”Suomen kauppalaivaston tappiot sodan
aikana (1917:3–4)”. Kun aikakauskirjan päätoimittaja J. H. Vennola oli aikaisemmassa tuotannossaan käsitellyt maanomistusta ja elintarvikekysymyksiä, oli luonnollista, että aiheet
kiinnostivat häntä poikkeuksellisissa oloissa.
Artikkelit ”Elintarvekauppamme sodan aikana
(1915:4–5)”, ”Maanomistus ja torppariluokan
itsenäistyttäminen meillä (1917:1–2)” ja ”Elintarvepolitiikkamme suuntaviivoja (1917:3–4)”
koskettelivat yhteiskunnallisesti tuolloin tärkeitä ja samalla ajankohtaisia aiheita. Ajanjaksoon liittyi voimistunut inflaatio, joka oli sidoksissa sodan setelirahoitukseen keisarikunnan puolella. Aikakauskirjassa asiaa analysoi
Paavo Korpisaari. Sen lisäksi Kalervo Noponen kirjoitti rahakysymyksistä otsikolla ”Metallikassa ja sisäinen rahaliike sodan aikana
(1919:1–3)”. Korpisaaren aiheena oli ”Suomen
rahan arvon aleneminen (1917:3–4)” (Ks. Halttunen 1984, s. 289–290). Kansalaisten elinolosuhteiden muuttuminen näkyi muun muassa
F. Hallion kirjoituksissa ”Elintarpeitten hinnat
sodan aikana Skandinavian maissa ja Suomessa (1915:6)” ja ”Maksimihinnat ja markkinahinnat Helsingissä (1916:5)”. Sama aihepiiri oli
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Vilho Annalalla artikkelissa ”Sodan vaikutus
elinkustannusten nousuun (1917:1–2)”. Kauppasaarrot ovat olleet kriittisiä maamme energiahuollon kannalta. Maailmansotien aikana
kysymys on pelkistynyt halkoihin. ”Pinonpolttajilla” ei ollut ensimmäisen maailmansodan
aikana samanlaista poliittista merkitystä kuin
toisen maailmansodan vuosina. Aikakauskirjan
toimitussihteerin K. V. Hopun kirjoitus ”Polttopuukysymys Helsingissä (1916:5)” oli silti
sananmukaisesti päivänpolttava. Aikakauskirjan palstoilla ei keskusteltu ajankohtaisena teemana oman sisäisen sotamme välittömistä taloudellisista vaikutuksista.
Teoreettiset kysymykset olivat aikakauskirjan ensimmäisinä vuosina harvoin esillä. O. K.
Kilven vuonna 1915 pitämä esitelmä ”Talousja sosiaalipoliittiset ideaalit nykyajan kansantaloustieteessä ja niiden kritiikki” kuului poikkeusten joukkoon. Kilven varhaisempia kirjoituksia myöhempien sukupolvien on helppo arvostella taloushistoriallisina ja -tilastollisina töinä. Todellisuudessa ne ovat edustaneet aikakautensa kärkitutkimusta ja ne ovat aihepiiristä kiinnostuneille edelleen relevantteja.

Tudeerin aikakausi
Itsenäistyneen Suomen ensimmäinen vuosikymmen merkitsi yhteiskuntatieteellisen opetuksen laajenemista Turkuun ja Kauppakorkeakoulun muuttumista korkeakoulutasoiseksi. Kansantaloustieteessä tutkimukseen alkoi
samalla tulla teoreettisia virikkeitä. Tässä yhteydessä on korostettu Nevanlinnan tuloa Helsingin yliopistoon finanssiopin professoriksi ja
samassa paikassa vaikuttaneen J. V. Tallqvistin osuutta. Viimeksi mainittu kuului Ekonomiska Samfundetin keskeisiin nimiin. Suomenkielisellä puolella merkittävinä voi pitää Kaup-

pakorkeakouluun professoriksi siirtyneen Kilven suhdanteita koskevia tutkimuksia (Allardt
1982, s. 241–242, 248–249).
Aikakauskirjan kohdalla maan itsenäistyminen tuskin muutti sen linjaa. Lehden ensimmäiseen vuosisataan voidaan asettaa jonkinlainen vedenjakaja 1950-luvun lopulle, jos kriteerinä pidetään aikakauskirjan toimitusta. Reilun
puolen vuosisadan aikana lehdellä oli ollut ainoastaan kaksi päätoimittajaa J. H. Vennola
vuosina 1905–1920 ja A. E. Tudeer vuosina
1921–1958. Lehden ensimmäisen päätoimittajavaihdoksen taustalla oli Vennolan sitoutuminen tiiviisti valtakunnan politiikkaan pääministerinä ja moninkertaisena edistyspuolueen
ministerinä. Tuskinpa Tudeer aavisti, että hänen lupauksensa toimia vuoden ajan väliaikaisena päätoimittajana venyi huomattavasti pitemmäksi.
Tudeerin tullessa päätoimittajaksi lehti siirtyi Vennolalta takaisin Kansantaloudelliselle
Yhdistykselle. Samalla aikakauskirjasta tuli selkeämmin Yhdistyksen äänitorvi. Tämä näkyy
muun muassa siinä, että Kansantaloudellinen
Yhdistys on julkaissut vuosikertomuksensa
(vsk.) aikakauskirjassa vuodesta 1921 alkaen.
Alf Emil Tudeer (1885–1968) oli väitellyt
Hämeen läänin väestön lisääntymisestä vuosina 1811–1910. Tilastollisen koulutuksen saaneena hän palveli ensin Tilastollisessa päätoimistossa aktuaarina, kunnes hän siirtyi vuonna 1925 Suomen Pankin tilasto-osaston ja myöhemmin pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen johtajaksi. Kumpikin mainituista laitoksista oli aikanaan keskeinen aikakauskirjan
kannalta. Vasta vuosisadan lopulla muiden tutkimuslaitosten painoarvot alkoivat tuntua.
Läheinen suhde Suomen pankin pääjohtajaan Risto Rytiin teki Tudeerista pääministerin
sihteerin talvisodan vuosiksi. Kansantaloudel15
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lisen aikakauskirjan päätoimittajana hän toimi
vielä vuonna 1958. Lehden toimitusneuvostossa hän oli kuolemaansa saakka. Hän on aikakauskirjan kautta aikojen ahkerin avustaja 33
artikkelilla ja 75 kirja-arvostelulla (Rossi 1969,
s. 79–81).
Tudeerin päätoimittajakaudella myös toimitussihteerit pysyivät pitkään toimessaan.
Uuden päätoimittajan apuna toimi aluksi maisteri Niilo Kärki. Pohjanmaalla kasvanut taloustieteilijä on jäänyt aikakirjoihimme AKS:n
keskeisenä ideologina. Hänen toivekuviinsa
kuului kansallinen yhtenäisyys: meidän tuli olla
suomalaisia eikä punaisia tai valkoisia. Kaksikymmentäluvun alkupuolella Kärki jätti tilastotyöt ja keskittyi enemmän kirjallisiin toimiin. Vuonna 1926 hän muutti Porvooseen
WSOY:n palvelukseen vastaamaan lähinnä
oppi- ja tietokirjoista. Samalla Yhteiskunnallisen aikakauskirjan julkaiseminen siirtyi Werner
Söderströmille. Kärki jaksoi palvella vanhaa ja
uutta isäntää yhtä aikaa vuoden verran: aikakauskirjan toimittaminen Porvoosta käsin
osoittautui turhan hankalaksi. Vielä vuoden
1928 aikakauskirjan julkaisemisesta vastasi
Werner Söderström (Paasikivi 1931, s. 1–3;
Häggman 2001, s. 296–310).
Pitkäaikaisin Tudeerin aikaisista toimitussihteereistä oli Mikko Strömmer, joka hoiti tehtävää kaksi vuosikymmentä vuodesta 1928
kuolemaansa saakka. Pohjalaisesta vanhan
pappissuvun vesasta tuli aluksi historioitsija ja
Tilastolliseen päätoimistoon sijoittuneen työuransa myötä enemmän ja enemmän tilasto- ja
talousmies. Aikakauskirjan piirissä häntä muistettiin ennen muuta toisten kirjoitusten näkymättömänä parantajana ja kirja-arvosteluista
huolehtijana (Tudeer 1948, s. 87–91).
Päätoimittajan ohella lehden toimitus
muuttui harvakseltaan. Kilpi oli tullut toimi16

tukseen vuonna 1915 ja toimi siinä kuolemaansa saakka. Einar Böök ja Paavo Korpisaari
aloittivat kaksikymmentäluvun alussa vuosikymmeniä kestäneen kautensa aikakauskirjan
toimituksessa. Vielä pitempään toimituksessa
ehti olla mukana Br. Suviranta, jonka vuonna
1924 alkanut kausi aikakauskirjassa kesti yli
neljä vuosikymmentä hänen kuolemaansa saakka. Suviranta oli nuorena ulkomailla väitelleenä (1923) tärkeä henkilö kansainvälisen, ennen
muuta englantilaisen keskustelun välittäjänä.
Uransa myöhemmässä vaiheessa hän keskittyi
enemmän käytännöllisiin talouskysymyksiin
(Allardt 1982, s. 251).
Aikakauskirjalla on vuosien saatossa ollut
tärkeä tehtävä erilaisten kansainvälisten aateja oppivirtausten välittäjänä sekä alaan liittyvän
kirjallisuuden tunnetuksi tekijänä. Kalevi Lagus on perustellusti huomauttanut tästä pari
vuosikymmentä sitten kirjoittamassaan artikkelissa aikakauskirjassa julkaistuista kirja-arvosteluista. Lehden toimitukset ovat arvostaneet
osastoa runsaasti. Keskeisenä tavoitteena oli
pitkään huomattavien ulkomaalaisten tiedemiesten sekä kotimaisen tutkimuksen esittäminen lukijakunnalle. Kysymyksessä oli pitkään
toiminnassa mukana olleen Tudeerin mukaan
pikemminkin teosten esittely kuin kritiikin esittäminen niistä. Laguksen Tudeerin tietojen
pohjalta laatiman luettelon mukaan Yhteiskuntataloudellisen aikakauskirjan kymmenen ahkerinta avustajaa vuosina 1905–1928 ovat olleet J. H. Vennola, A. E. Tudeer, Martti Pesonen, K. W. Hoppu, O. W. Louhivuori, Niilo
Kärki, Paavo Korpisaari, H. Paavilainen, Martti Kovero ja Jaakko Forsman, kaikki heistä olivat toimituksen jäseniä pitkiä aikoja (Tudeer
1959, s. 378; Lagus 1985, s. 20–25).
Kaksikymmentäluvulla aikakauskirjassa ryhdyttiin tekemään selkoa siitä, mistä alan kan-
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sainväliset aikakauskirjat kirjoittivat. Vuonna
1925 kommentoitiin The Economic Journalia,
Weltwirtschaftliche Archivia, Jahrbücher für
Nationalökonomie und Statistikia, Ekonomisk
Tidsskriftiä, Statsøkonomisk Tidsskriftiä ja
Nationaløkonomisk Tidsskriftiä. Seurattavien
lehtien runko pysyi koko lailla vakiona ja se
painottui Pohjoismaihin ja Saksaan. Menettely vastasi hyvin tuon ajan käytänteitä maassamme. Itse asiassa toimituksen harjoittamien
kielien kirjo oli laajempi kuin vuosituhannen
lopulla, varsinkin kun ottaa huomioon ajoittain kolmekymmentäluvulla seuratun Revue
d’économie politique’n. Käytäntö jatkui toisen
maailmansodan aikoihin saakka (Vrt. Tudeer
1959, s. 378–379).
Kun lehti palasi vuonna 1929 Yhdistykselle sen nimi muutettiin Kansantaloudelliseksi
aikakauskirjaksi, mikä paremmin vastasi lehden sisältöä ja tavoitteita. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen sosiaalipoliittisten aiheiden
painoarvo lehdessä oli selvästi vähentynyt. Vastaavasti yleisten talouspoliittisten kirjoitusten
ja erityisesti rahapolitiikkaa koskevien painoarvo oli kasvanut. Tämä osaltaan liittyi käytyyn
keskusteluun valtiotieteellisten ja muiden yhteiskuntatieteiden opettamisesta Suomessa.
Maailmansotien välisenä aikana ja sen jälkeenkin suomalainen ilmapiiri suosi kansallista taloustiedettä. Voidaan sanoa, että Kansantaloudellisen aikakauskirjan palstat muuttuivat
kolmekymmentäluvulla enemmän kansallisiksi, kun kansainvälisiä tutkijoita ei enää otettu
esiin samalla lailla kuin aikaisemmin. Huomio
oli hyvin pitkälle käytännön taloudessa ja talouspolitiikassa, jotka olivat sidoksissa aikaansa ja paikkaansa. Kuten Riitta Hjerppe on kasvututkimuksissaan huomauttanut, Suomi poikkesi eurooppalaisesta uudenaikaistumiskehityksestä siinä suhteessa, että täällä palvelusek-

tori käytännössä korvasi alkutuotannon suurimpana elättäjänä ilman teollisuusvaihetta.
Maailmansotien välisen elinkeinorakenteen
huomioon ottaen oli luonnollista että maa- ja
metsätalous saivat paljon palstatilaa.
Kaksikymmentäluvulla aikakauskirjassa korostui kaksi aihepiiriä: maatalous ja rahapolitiikka. Ennen kuin tarkastelemme niitä lähemmin, on syytä palauttaa mieliin, että aikalaiset
pitivät silloista maailmansotaa poikkeuksellisena ilmiönä, josta olojen vakiinnuttua palattaisiin talouden vanhoihin uomiin.
Itsenäistyneen Suomen talouspolitiikkaa
leimasivat kaksikymmentäluvulla pyrkimykset
turvata viennin edellytykset, säännöstelyjen
purkaminen ja itsenäisten talonpoikien aseman
turvaaminen. Yhteiskuntataloudellisessa aikakauskirjassa julkaistiin säännöllisesti katsauksia maamme taloudellisiin oloihin. Kirjoittajina olivat usein lehden tai Yhdistyksen keskeisissä asemissa olevat henkilöt, esimerkiksi
Kyösti Järvinen ”Maailmantalouden nykyinen
markkinatilanne (1922: 2)” ja ”Suomen valtiontalouden nykyinen asema (1927:1)”, Niilo
Kärki ”Maailmantalouden konjunktuuritilanne
vuonna 1922 (1923:1)”, J. K. Paasikivi ”Taloudellinen asema (1924:2)” ja ”Katsaus maamme
taloudellisiin oloihin vuonna 1925 (1926:1)”
sekä A. E. Tudeer, ”Katsaus Suomen talouselämän viimeaikaiseen kehitykseen (1927:2)”.
Rahapolitiikassa ajankohtaiseksi tuli paluu
kultakantaan, josta kirjoitti vuoden 1922 toisessa numerossa Paavo Korpisaari. Kaarlo J.
Kallialan aiheet olivat enemmän teknisluonteisia: ”Suomen Pankin setelinantoperusteiden
muuttaminen (1922:1)” ja ”Näkökohtia markan vakauttamisen teknillisestä puolesta
(1924:1)”. Kultakantaan palattiin vuonna 1926.
Suomessa oli ilmestynyt runsaasti erilaisia
maatalouslehtiä. Silloisen pääelinkeinon asiat
17
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ovat luonnollisesti kiinnostaneet Yhteiskuntataloudellisen aikakauskirjan lukijoita. Vuosien
myötä maatalouden suhteellinen merkitys aikakauskirjassa on vähentynyt uusien julkaisukanavien myötä. Ensimmäinen maatalousalan tieteellinen lehti oli vuonna 1929 aloittanut Maataloudellinen aikakauskirja. Juuri itsenäistyneessä Suomessa ahkerimmin maatalousaiheista kirjoitti Hannes Gebhard, Hänen kynästään
ovat lähteneet muun muassa seuraavat artikkelit: ”Karjantuotteidemme viennin lisääminen elinehto maataloudellemme ja tärkeä kansantaloudellinen tehtävä (1922:1)”, ”Maatalouden kannattavaisuuden tutkimus ja sen kehittäminen meillä ja muualla (1921:2)”, ”Maatalouden kannattavaisuustutkimus (1921:3)”,
”Miten maatalouttamme hallitaan (1921:4)” ja
”Valtion tuki maataloudelle pulakausina erinäisin edellytyksin koko kansan edun mukaista (1925:2)”.
Itsenäistyneessä Suomessa omaksuttiin
maataloutta laajentava politiikka. Asutustoiminta kuului siihen olennaisena osana. Aiheesta kirjoitti muun muassa Väinö Auer otsikolla
”Taloudellisten mahdollisuuksiemme käyttö ja
asutuksen tarpeet (1925:1)”. Kyösti Haataja
puolestaan kiinnitti huomiota siihen liittyvien
maanjakokysymysten kannalta otsikoilla ”Maaja maanvuokrapolitiikkamme vaiheita yleisten talous- ja oikeusperiaatteiden valossa (1923:
1 & 2)” ja ”Taloudellisia maanjakokysymyksiä
(1924:4)”. Kaarlo Teräsvuori puolestaan arvioi
mahdollisuuksia tehostaa viljelyä lannoituksen
avulla kirjoituksessaan ”Pohjois-Suomen maatalouden kohottaminen kotoisten lannoitusaineiden avulla (1925:3)”.
Myöhempi moninkertainen ministeri, Suomen Pankin johtokunnan jäsen ja suurlähettiläs K. T. Jutila kirjoitti maanviljelyn asemasta
laajemmin Suomessa artikkeleissaan ”Maata18

louden osuus Suomen kansanvarallisuudesta
(1923:3)”, ”Tullien vaikutuksesta maanviljelijäin ruokatalouteen Suomessa (1926:1)” ja
”Viljelmäin taloudellisen suuruuden tekijöistä
ja näiden määräämisestä (1923:4)”. Kokonaisvaltaisempaa tarkastelua edusti maassamme
agraaripoliittisena toisinajattelijana tunnettu
V. F. Johanson aiheellaan ”Maataloutemme kehitys sodan jälkeen (1928:1)”.
Kymmenvuotisjaksolla 1925–1934 aikakauskirjaan kirjoittivat artikkeleita useimmin
Ernst Nevanlinna, Leo Harmaja, Br. Suviranta, A. E. Tudeer, K. Kivialho ja Kyösti Järvinen. Nevanlinnan kirjoituksissa korostuivat
sekä verotukseen että ulkomaankauppaan liittyvät kysymykset. Harmajan aihepiirit koostuivat paljolti maamme talouselämän kehityksen
kuvaamisesta. Suvirannalle keskeisiä aihepiirejä olivat valtionrautateihin ja suureen maailmanpulaan liittyneet kysymykset. Tudeerin
huomattavia kirjoituksia ajanjaksolla olivat
”Konjunktuuritilasto” ja ”Katsaus teollisuuden
pääomasuhteisiin ja kannattavaisuuteen bilanssitietojen valossa”. Kivialhon teemoja olivat
hänelle läheiset maatalouskiinteistöt ja pankkiasiat. Järvinen puolestaan käsitteli paljon kansainväliseen ja kotimaiseen maksuliikenteeseen
liittyviä seikkoja.
Ajanjaksolla 1935–1944 Harmaja, Suviranta ja Tudeer säilyttivät asemansa ahkerimpina
kirjoitusten laatijoina. Edelliseen kymmenvuotisjaksoon nähden useasti kirjoittaneiden joukko supistui jonkun verran. Osaselityksenä tähän on varsinaisina sotavuosina julkaistut ajankohtaisista aiheista pidetyt esitelmät. Ajanjaksolla aikakauskirjaan vakituiseen kirjoittavien
joukkoon tulivat myöhemmät kansantaloustieteen professorit Matti Leppo, Mikko Tamminen ja Lauri O. af Heurlin. Lepon ensimmäinen artikkeli aikakauskirjassa oli ”Nykyinen
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kulutusverotuksemme ylellisyysnäkökohtaa silmälläpitäen (1936:2)”, Tammisen ”Tulo- ja
menoarvion tasapaino finanssitieteellisenä
probleemina (1938:3)” ja af Heurlinin ”Hinta
tarpeentyydytyksen säätäjänä (1937:4)”.
Toinen maailmansota toi mukanaan toisenlaiset taloudelliset ja yhteiskunnalliset kysymykset esille. Ensimmäinen maailmansota oli
opettanut kansakunnille, että kriisiaikoina pitää olla valmistautunut myös taloudellisesti.
Omassa maassamme ongelmat olivat näkyneet
ennen muuta leipäviljan puutteena. Suomessa
pyrittiin 1920-luvulla selvittämään näitä kysymyksiä sotatalouskomiteoiden avulla. Toisen
sotatalouskomitean puheenjohtaja Kaarlo
Castrén kirjoitti aiheesta aikakauskirjaan otsikolla ”Taloudellinen puolustusvalmiutemme ja
sen järjestely (1928:2)”. Kolmekymmentäluvun
alussa maahamme perustettiin taloudellinen
puolustusneuvosto, joka keskittyi armeijan aineellisten tarpeiden sekä suoranaisen kansanhuollon suunnitteluun. Toiminta muuttui samalla vähemmän julkiseksi. Myöhemmän kansanhuoltoministeriön yleissihteeri Artturi Lehtinen käsitteli Kansantaloudellisen aikakauskirjan palstoilla kahdesti ruokahuoltoon liittyvää
aihetta: ”Ravintokysymys taloudellisen puolustusvalmiutemme kannalta (1932:2)” ja ”Onko
leipäviljaomavaraisuutemme parannus merkinnyt vastaavaa puolustusvalmiuden parannusta?
(1934:3)”.
Elintarvikekysymys nousi toisen maailmansodan aikana polttavaksi kysymykseksi. Ruoka
maassa ei riittänyt kattamaan kaikkea kysyntää,
koska emme olleet riittävän omavaraisia. Myös
epäedullisilla säillä oli oma osuutensa ongelmiin. Aikakauskirjan palstoilla Artturi Lehtinen, selvitti tilannetta kahdesti artikkeleissaan
”Suomen elintarvike- ja raaka-ainetilanne nykyhetkellä (1940:1–2)” ja ”Elintarvikesäännös-

telyn lieventämismahdollisuuksista ja purkamistavoista (1944:1)”. Muista sota-ajan säännöstelykirjoituksista mainittakoon K. U. Pihkalan ”Elintarvikkeiden hintojen säännöstely
puutteen vallitessa (1940:3)”. Säännöstelykysymykset olivat sen lisäksi esillä joissakin muissakin kirjoituksissa, mutta kansanhuolto sinänsä ei ollut mielenkiinnon kohteena. Jälkikäteen
on helppo epäillä tämän johtuneen järjestelmän
toimivuudesta: toisen maailmansodan aikana
Suomessa ei kuoltu nälkään sillä lailla kuin ensimmäisen maailmansodan kurimuksessa.
Suomen maksettaviksi määrätyt 300 miljoonan kultadollarin sotakorvaukset ovat saaneet
runsaasti palstatilaa sekä poliittisen että taloushistorian piirissä. Usein kerrotun ja tutkijoiden kyseenalaistaman selityksen mukaan ne
loivat Suomen metalliteollisuuden. Tätä taustaa vasten on hämmästyttävää, miten vähän aikakauskirjan sivuilla on aihetta käsitelty. Oikeastaan vasta toimitusten loputtua Lauri Helenius käsitteli aihetta loppuvuodesta 1952 kirjoituksessaan ”Näkökohtia sotakorvausten vaikutuksesta kansantalouteemme”. Amerikkalainen taloustieteilijä Charles P. Kindleberg palasi aiheeseen vuoden 1987 toisessa numerossa.
Tiivistelmät aikakauskirjassa julkaistiin pitkään saksaksi, vanhaa traditiota noudattaen.
Huomattava osa suomalaisista tiedemiehistä oli
jossain vaiheessa opiskellut saksankielisellä
alueella. Englantiin tiivistelmien kielenä siirryttiin toisen maailmansodan jälkeen vuonna
1947. Tudeerin sanoja lainaten englannin kielen merkitys oli suuresti lisääntynyt ja tämä
muutos merkitsi yhdenmukaistamista skandinaavisen käytännön kanssa.
Neljäkymmentäluvun lopulla vaihtui aikakauskirjan toimitussihteeri Mikko Strömmerin
kuoltua. Uudeksi toimitussihteeriksi valittiin
19
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Suomen Pankin taloustieteellisestä tutkimuslaitoksesta Reino Rossi, josta sittemmin tuli Tudeerin seuraaja aikakauskirjan päätoimittajana.
Suomen Pankin korkopolitiikasta myöhemmin
väitellyt Rossi nostettiin toimitussihteeriksi selvästi taloustieteilijöiden piiristä.
Aikakauskirjan toimituksen rakenne muuttui vuonna 1949 selkeästi taloustieteelliseksi
nykyaikaisten määritelmien mukaan, kun Einar
Böökin tilalle valittiin Klaus Waris. Saksassa
taloustieteilijäksi luetun Lujo Brentanon johdolla harjoitetut jatko-opinnot olivat saaneet
Böökin kiinnostumaan sosiaalisista kysymyksistä. Hän oli ministeriön osastopäällikkönä yksi
keskeisimmistä sosiaalipolitiikan muovaajista
maailmansotien välisen ajan Suomessa.
Jatkosodan jälkeiset kymmenen vuotta
1945–1954 merkitsivät aikakauskirjan palstoilla uuden sukupolven nousua vanhan sijaan.
Artikkeleiden kirjoittajajoukosta erottuivat
Lepon, Tammisen ja af Heurlinin ohella Klaus
Waris, Tuure Junnila ja Reino Rossi. Heistä
Waris aloitti artikkeleiden julkaisemisen aikakauskirjassa jatkosodan alkuvaiheessa otsikolla ”Säästäminen ja sijoittaminen suhdanneteoriassa (1941:3)”. Junnilan kirjoitukset alkoivat
vasta valvontakomission aikana tuolloinkin
ajankohtaisesta aiheesta ”Verorasituksen jakamista ja verojärjestelmien kokoonpanoa koskevien kysymysten käsittelytavasta finanssitieteessä (1945:2)”. Rossin ensimmäisen artikkeli ”Sodanjälkeinen kansainvälinen valuuttapolitiikka
(1946:2)” kuului samaan sarjaan.
Toisen maailmansodan jälkeisen ajan johtavina kansantaloustieteilijöinä pidettiin Suvirantaa, Matti Leppoa ja Hugo E. Pippingiä.
Heistä Leppo kuului lehden toimitukseen yli
kaksi vuosikymmentä (1939–1961). Hänen viimeisimmäksi artikkelikseen aikakauskirjassa jäi
kirjoitus ”Yhteiskuntatieteiden alueen rajaami20

nen tieteiden piirissä (1970:4)”. Pipping puolestaan kirjoitti enemmän ruotsinkieliseen aikakauskirjaan. Kansantaloudelliseen aikakauskirjaan hän kirjoitti kaksi kertaa: vuonna 1942
aiheesta ”Sota ja taloudellisuus” ja vuonna
1953 Br. Suvirannalle omistettuun numeroon
”Taloudellinen yleisetu tutkimuksen kohteena,
Onko ’Welfare Economics’ käännekohdassa”.
Suomen kansantalous sopeutui kivuliaasti
rauhan jälkeisiin vuosiin. Koko Euroopan poliittinen tilanne oli arka, kun maanosan itäisissä osissa ryhdyttiin soveltamaan sosialistisia
yhteiskuntaoppeja. Aikakauskirjan vuoden
1946 ensimmäisessä numerossa julkaistut artikkelit, O. W. Louhivuoren ”Sosialisoiminen ja
liikepankit” ja Niilo A. Mannion ”Tuotantokomiteain ja niihin verrattavain elinten taloudellinen ja sosiaalinen merkitys”, heijastelivat
omalla tavalla Suomessa tuolloin käytyä keskustelua. Esa Kaitila palasi aiheeseen seuraavana vuonna otsikolla ”Teollisuusdemokratiasta teoriassa ja käytännössä (1947:2)”.
Maatalouden asema oli elintarvikeniukkuuden vuoksi korostunut sota-ajan Suomessa.
Rauhansopimuksissa luovutetuilla alueilla asuneista huomattava osa oli maanviljelyksestä
elantonsa saaneita. Heidän asiansa järjestettiin
asuttamalla heidät uudelleen jäljelle jääneeseen
Suomeen aktiivisen asutuspolitiikan perinteiden mukaisesti. Vallitsevissa olosuhteissa luotiin asutustiloja muillekin kuin Karjalan maanviljelijöille. Aikakauskirjassa aihetta tarkastelivat Antti Mäki teemanaan ”Maanhankintalain
toimeenpanon kansantaloudelliset vaikutukset” ja Johannes Virolainen otsikolla ”Näkökohtia maanhankintalain toimeenpanossa
(1946:2)”. Maannälän tyydyttäminen asutustoiminnan keinoin sitoi sananmukaisesti suomalaisia turpeeseen, mikä lienee tuolloisissa oloissa ollut yhteiskuntapoliittisesti perusteltu rat-
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kaisu. Myöhemmän ajan silmälaseilla tapahtunut on helppo mieltää maaltapaon ja seuraavien vuosikymmenten yhteiskunnallisten ongelmien viivästyttämisenä. Tässä suhteessa on
mielenkiintoista kiinnittää huomiota Bruno
Suvirannan maatalouden tuottavuuskehitykseen huomiota kiinnittäneeseen ja silloiseen
asutustoimintaan kriittisesti suhtautuneeseen
artikkeliin ”Pako maataloudesta (1936:1)”.
Vuosikymmenen lopulla julkaistujen artikkeleiden perusteella voidaan katsoa kiinnostuksen inflaatioon lisääntyneen. Aikojen muuttuminen paremmiksi näkyi aikakauskirjassa
konkreettisesti paperilaadun muutoksena. Samaan aikaan ensimmäiset ekonometriset yhtälöt ilmestyvät Kansantaloudellisen aikakauskirjan palstoille. Vuoden 1949 ensimmäisessä numerossa julkaistiin suomalais-englantilais-saksalainen kansantaloustieteen sanasto, jota Leo
Harmaja kommentoi kirjoituksessaan ”Kansantaloustieteen suomenkieliset oppisanat”.
Aikakauskirjassa julkaistut artikkelit olivat
vuosisadan puoliväliä lähestyttäessä muuttumassa tiiviimmiksi. Mikko Tammisen artikkeli
”Valuuttakurssien muutokset ja maksutaseen
tasapaino (1949:4)” edusti aikakauskirjan sivuilla aivan uudenlaista aluevaltausta kokonaistaloudellisine mallitarkasteluineen (Vartiainen
& Kirves 1979, s. 11).
Valtiovarainministeri Väinö Tanner oli
esiintynyt syksyllä 1938 Kansantaloudellisessa
Yhdistyksessä kertomassa hallituksen budjettiehdotuksesta seuraavalle vuodelle. Sotavuosien jälkeen, vuodesta 1948 eteenpäin, valtiovarainministerin tulo- ja menoarviota koskevan
esitelmän julkaisemisesta tuli vuotuinen traditio aikakauskirjaan. Käytäntö kesti viime vuosikymmenen lopulle saakka. Sauli Niinistön
esiintyminen vuonna 1997 on jäänyt toistaiseksi viimeisimmäksi. Seuraavana vuonna puhe

korvautui ministeriön virkamiehen Martti Hetemäen haastattelulla. Julkaistut puheet tarjoavat hyvän aineiston tuleville tutkijoille tarkastella, mitä ministeriössä on asiasta ajateltu. Visa
Heinosen, Juri Mykkäsen, Mika Panzarin ja
Seppo Ropposen aikakauskirjassa julkaistu artikkeli ”Taloudellinen ajattelu ja kansantalouden tilinpito – Tekstianalyyttinen tutkimus valtiovarainministereiden budjettipuheista 1974–
1994 (1997:1)” on tästä hyvä esimerkki. Jossain
määrin toisenlainen esitys on Saija Kaukosen
ja Matti Virénin ”Finanssipolitiikan karu arki
– Valtiovarainministerien esitelmät ja lehtien
kommentit 1970–1996 (2000:4)”.
Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä pidettyjen esitelmien aiheet heijastuivat suoraan aikakauskirjan sisältöön. Iloisen kolmekymmentäluvun lopulla maatalous sekä asutustoiminta
olivat suurin aihealue Yhdistyksen piirissä pidetyissä esitelmissä. Tudeerin tekemien laskelmien mukaan ryhmä oli vuosina 1939–1947
vielä yksi kolmesta pääaihepiiristä. Kaksi muuta olivat ”Teollisuus, metsät, kauppa” ja ”Talouspolitiikka”. Maatalouden suhteellinen kiinnostavuus väheni tämän jälkeen. Vuosina 1948
–1958 kiinnostavimmiksi aihepiireiksi osoittautuivat ”Palkka ja sosiaalipolitiikka”, ”Talouspolitiikka” ja ”Teollisuus, metsät, kauppa”
(Tudeer 1959, s. 321).
Vaikka historiallisesti suuntautunut kansantaloustiede säilytti pitkään asemansa suomalaisessa keskustelussa, se ei merkinnyt uudempien
oppivirtausten jäämistä sivuun. J. M. Keynesin
kirja ”General Theory of Employment, Interest and Money” on puhututtanut laajasti taloustieteilijöitä. Kun Lauri af Heurlin ja Pauli
Korpisaari esittelivät teoksen aikakauskirjan
sivuilla vuonna 1940, he pitivät sitä eniten keskustelua herättäneenä taloustieteellisenä kirjoituksena vuosisadallaan (af Heurlin & Korpi21
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saari 1940, s. 190). Jaakko Railo puolestaan
esitteli John von Neumannin ja Oskar Morgensternin peliteoreettisen tarkastelun perusteoksen ”Theory of Games and Economic
Behavior” vuonna 1950 (Railo 1950, s. 96–99).
Ekonometriset laskelmat ja matemaattiset
mallit ovat tulleet kuvaan mukaan toisen maailmansodan jälkeen erityisesti 1950-luvulta alkaen. Mikko Tammisen vuonna 1949 ilmestyneessä kirjoituksessa ”Valuuttakurssien muutokset ja maksutaseen tasapaino” esiintyi jo taloudellisia malleja. Olavi Niitamon ja Kyösti
Pulliaisen artikkelia vuodelta 1960 ”Taloudellinen malli” on pidetty merkittävänä. Seuraavan vuosikymmenen alkupuolella artikkelit tulivat aikaisempaa matemaattisemmiksi ja samalle useimmista lukijoista vaikeaselkoisemmiksi. Lehden palstoilla jopa kysyttiin, kenelle
lehteä tehdään. Sukupolvea myöhemmin kysymys ei ole enää samanlainen, koska suuri osa
lukijakunnasta on tullut jo opiskeluvuosinaan
rokotetuksi matemaattisemmalla taloustieteellä. Tähän on kuitenkin lisättävä, että Eino Saaren kirjoitus ”Matemaattisten tilastomenetelmien käyttämisestä” julkaistiin jo vuoden 1924
viimeisessä numerossa.
Aikakauskirjan varhemman historian perusteella vaikuttaa hyvin luonnolliselta, että
lehden pitkäaikaisesta toimitussihteeristä Reino Rossista tuli uusi päätoimittaja Tudeerin jälkeen vuonna 1959. Uuden päätoimittajan tausta oli lähinnä Suomen Pankin taloustieteellisessä tutkimuslaitoksessa. Ennen aikakauskirjan
ohjaksiin tarttumista hän oli toiminut kansantaloustieteen professorina Helsingin kauppakorkeakoulussa 1957–1958 ja sittemmin jo ennen päätoimittajakauttaan Suomen Pankin johtokunnan jäsen. Hänen kautensa jäi parin vuoden mittaiseksi.
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Kuusikymmentäluku
1960-luvulle tultaessa agraarin Suomen aika oli
ohi. Maa teollistui ja palvelusektori kasvoi.
Maaltapako voimistui ja kaupunkeihin rakennettiin elementtitaloista asumalähiöitä. Ylioppilastulvan seurauksena osaavien ja lukeneiden
ihmisten määrä kasvoi. Televisio tuli kaikkien
ulottuville. Yhteiskunnalliseen keskusteluun
osallistuvien määrä lisääntyi huimasti. Kansantaloudellisen aikakauskirjan kohdalla tämä näkyi muun muassa siinä, että painosmäärät kymmenkertaistuivat alkuaikoihin verrattuna.
Myös taloustieteissä tapahtui muutos, kun
Erkki Pihkalaa lainaten kahta puolta Rooman
olympialaisia Helsingin yliopiston kansantalouden oppituoleihin astui kolmas polvi. Se ei enää
ollut historiallisen koulukunnan kasvatteja vaan
puhtaammin uudenaikaisen kansantaloustieteen oppilaita. Professoreiksi nimitettiin vuonna 1959 Lauri af Heurlin ja Pentti Pöyhönen.
Joukkoa täydensi vuonna 1966 nimitetty Jouko Paunio. Tämä näkyi luonnollisesti Suomessa käydyssä keskustelussa ja aikakauskirjan sivuilla. Tukholman koulukunnan ja kotimaiset
suhdanteisiin keskittyvät ajatukset toki olivat
olleet esillä jo 1930-luvulla (Allardt 1982,
s. 258). Uskali Mäki on pitänyt suomalaisen
kansantaloustieteen metodologisen pohdiskelun kannalta 1950-lukua merkittävänä ajanjaksona, josta tosin oli merkkejä jo edellisellä ja
vielä seuraavalla vuosikymmenellä. Kyse oli
yleisestä kehityksestä eikä ainoastaan yksittäisten tutkijoiden toiminnasta (Mäki 1984, s. 110).
Viimeisimpien vuosikymmenten aikana
kansantaloustieteen merkitys yhteiskunnallisessa keskustelussa on kasvanut. Kokonaistaloudellisista tarkasteluista ja ennusteista on tullut
arkipäivää. Samalla ekonomistien lukumäärät
ovat moninkertaistuneet. Muutokset näkyvät
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myös aikakauskirjan sivuilla. Vennolan ja Tudeerin jälkeen päätoimittajat ovat vaihtuneet
useammin ja heidän koulutuksellinen taustansa on ollut selkeämmin nykyaikaisten käsitysten mukaisissa taloustieteissä. Luetteloa voi
syystä pitää komeana: Reino Rossi, Jouko Paunio, Jaakko Railo, Henri J. Vartiainen, Ahti
Molander, uudelleen Henri J. Vartiainen, Pentti Vartia, Heikki Koskenkylä, Jukka Pekkarinen, Jussi Linnamo, Arvi Leponiemi, Osmo
Forssell, Mika Widgrén ja Hannu Vartiainen.
Rossia seurasi päätoimittajana Jouko Paunio, yksi maineikkaan o-ryhmän jäsenistä, hänkin Suomen Pankin tutkimuslaitoksesta. Aikakauskirjan bibliografiassa hänen nimensä kuuluu useimmin esiintyneiden joukkoon alkaen
Welfare-tutkimuksen kommentoinnista vuonna 1953. Suomen johtavaksi taloustieteilijäksi
aikanaan nimetty Paunio oli ulkomailla opiskelleena selvästi kansainvälisemmin suuntautunut. Hänen päätoimittajakautensa aikana aikakauskirjassa julkaistiin useita artikkeleita englanniksi. Kansantaloustieteen kansainvälistyminen oli selvästi ajankohtainen asia. Aikakauskirjan sivuilla vuosikymmenen alkupuoli näkyy
jonkinlaisena asioiden yhteiskunnallistumisena
ja keynesiläisyyden yleistymisenä. Julkinen talous ja investoinnit olivat toisella tavalla esillä
kuin aikaisemmin. Esimerkiksi vuonna 1962
huomattavia aihekokonaisuuksia olivat 60-luvun sosiaalipolitiikka ja finanssisuunnittelu.
Moni myöhemmin keskeiseen asemaan noussut esiintyi kirjoittajana lehdessä, kuten Mauno Koivisto ”Pankkikilpailusta Suomessa
(1962:3)”, Seppo Lindblom ”Suunnitelmia ja
odotuksia koskevat tiedot taloudellisessa ennustamisessa ja analyysissa (1963:2)” ja Sirkka
Hämäläinen ”Varastoinvestointien ja suhdannevaihteluiden välistä riippuvuutta koskevista
teoreettisista hypoteeseista (1963:2)”.

Aikakauden kuvaan kuuluivat myös paneelikeskustelut. Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa ne näkyivät eri kirjoittajien samasta aihepiiristä kirjoittamina artikkeleina, esitelminä.
Vuonna 1965 keskusteltiin ekonomistien koulutuksesta ja työmarkkinoista. Aiheen alusti
Timo Helelä teemanaan ”Näkökohtia ekonomistien työmarkkinoista”. Puheenvuoroja käyttivät Paavo Grönlund, Lauri O. af Heurlin,
Reino Hjerppe, Kimmo Kara, Jouko Paakkanen, Erik Törnqvist ja Henri J. Vartiainen sekä
myöhemmin Erkki Pihkala (1965:3, s. 246–
264; 1965:4, s. 340–342). Maaliskuussa 1966
Kansantaloudellinen Yhdistys järjesti keskustelun aikamme talousjärjestelmistä. Siihen ottivat osaa Jouko Paakkanen, Ele Alenius, Mauno Koivisto ja Jouko Lehtovuori. Samassa numerossa aikakauskirja julkaisi Erkki Pihkalan
katsauksen ”Johdatusta talousjärjestelmien toimintaan (1966:3)”. Vuonna 1969 aikakauskirjan palstoilla käyty investointikeskustelu on
hyvä esimerkki toimituksellisesta lisäpanostuksesta kahden tarjotun artikkelin, Kari Pekosen
”Investoinnit – työttömyys – taloudellinen kasvu” ja Unto Lundin ”Ovatko tehdasteollisuusinvestointimme olleet kokonaistaloudellisesti
mielekkäitä?”, pohjalta. Niitä täydensivät toiselta kannalta Kari Jalaksen ”Mitä kasvua ajetaan takaa?” ja Simo Kärävän ”Luotonannon
selektiivisyys ja pankit” sekä Pentti Viidan ”Investoinnit ja maksutase”.
Paunion tultua nimitetyksi professoriksi
hän jätti aikakauskirjan päätoimittajuuden.
Vuoden 1967 alussa tehtävässä aloitti toinen oryhmäläinen Jaakko Railo, jolla oli taustallaan
merkittäviä asemia Kansamme Talouden ja Talouselämän päätoimittajana. Hän oli julkaissut
ensimmäisen artikkelinsa ”Tarpeet ja talous”
aikakauskirjassa vuonna 1945. Chicagossa
1940-luvulla opiskelleen Railon kausi aikakaus23
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kirjan päätoimittajana jäi kuitenkin lyhyeksi,
kun lokakuun alussa vastuu siirtyi seuraavana
vuonna toimitussihteeri Henri J. Vartiaiselle.
Vuosikymmenen loppu oli maanosassamme
voimakkaan rakennemuutoksen kautta. Samalla yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuttiin useammin kuin aikaisemmin. Suomessa
valtio otti talouspolitiikassa aktiivisemman roolin kuin aikaisemmin. Timo Helelän kirjoitus
vuodelta 1967 ”Tulopolitiikka – uusi nimi vai
uusi suunta” kertoo sattuvasti ajastaan. Ajan
hengen mukaan sitä myös kommentoitiin. Tässä tapauksessa asialla olivat Seppo Lindblom,
Jussi Linnamo, Nils Nilsson ja Tauno Ranta.
Vartiaisen siirryttyä ulkomaille päätoimittajuus siirtyi vuonna 1970 nuorelle ja lahjakkaalle
ekonomistille Ahti Molanderille. Suomen Pankin tutkijan ja sittemmin Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen johtajan kausi kesti kolme vuotta ennen hänen sijoittumistaan vakinaiseksi
professoriksi Helsingin yliopistoon. Päätoimittajakaudellaan hän julkaisi lehdessä lectio precursioransa ”Inflaatiotutkimuksen vaiheista ja
ongelmista (1969:4)” ja Hannu Halttusen kanssa kirjoittamansa kongressiesitelmän ”The input-output framework as a part of a macroeconomic model: production – price – income
block in the Bank of Finland quarterly econometric model (1972:3)”.
Henri J. Vartiaisen palattua uudelleen päätoimittajaksi vuonna 1973 aikakauskirjan toimitus kysyi lukijoilta ”Kenen aikakauskirja –
ketä varten? (1976:2)”. Ohjelmajulistukseksi
luonnehdittavan kirjoituksen mukaan ”toimituskolmikko – päätoimittaja, toimitussihteeri ja
Paperipeikko” pyrki antamaan palstatilaa kaikille suuntauksille ja toimimaan ainakin jossain
määrin aktiivisesti kirjoitusten hankinnassa.
Tavoitteena toimituksella oli nimenomaan kirjoitusten selkeys ja yleistajuisuus, minkä ei kat24

sottu muodostuvan esteeksi akateemisten kirjoitusten julkaisemiselle. Mitään ehdotonta
kantaa kielikysymykseen ei sen sijaan ollut tarkoituksenmukaista ottaa. Toiseksi toimitukselliseksi tavoitteeksi asetettiin pyrkimys palvella
paremmin kuin aikaisemmin koko maan lukevaa ja kirjoittavaa yleisöä. Kolmanneksi toimitus katsoi, että sen tulee edistää taloustieteellistä ja taloudellista opetusta maassamme julkaisemalla myös nuorempien kollegojen kirjoituksia. Neljänneksi toimitus pyrki omalta osaltaan edistämään jostakin valitusta teemasta
käytyä keskustelua 1960-luvun lopun malliin.
Vastuussa tuolloin olleet ihmiset pyrkivät edellä luetellun lisäksi saamaan tiedonkulun toimituksen ja lukijoiden välillä kaksisuuntaiseksi.
Aikakauskirjan luonne tuli pian punnituksi toisessakin yhteydessä, kun Kansantaloudellisen Yhdistyksen johtokunta asetti helmikuussa 1975 työkunnan pohtimaan Yhdistyksen toiminnan suuntaviivoja. Sen jäseninä olivat Pekka Ahtiala, Heikki Koskenkylä, Heikki J. Kunnas, Jouko J. Paunio ja Pentti Viita sekä sihteerinä Heikki Kirves. Sen vuoden päässä julkaistussa muistiossa otettiin myös kantaa aikakauskirjaan. Toimikunnan näkemyksen mukaan juuri aikakauskirja oli Yhdistyksen jäsenistön kannalta näkyvin ja tärkein toimintamuoto. Siksi lehden sisällön tuli tyydyttää jäsenkunnan tarpeet niin hyvin kuin mahdollista, vaikka aikakauskirjan toimitus olikin Yhdistykseen nähden suhteellisen itsenäisessä asemassa. Työryhmän näkemyksen mukaan aikakauskirjan perusluonteesta pitkälti Yhdistyksen tilaisuuksissa pidettyjen esitelmien julkaisufoorumina seurasi, että artikkelit painottuivat käytännöllisten ja soveltavien talousasioiden suuntaan. Tästä riippumatta työryhmä piti
tärkeänä, että aikakauskirjasta tulee myös tutkijoiden foorumi. Toisaalta se korosti sitä, että
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artikkeleiden tulee olla myös muiden kuin matemaattiseen taloustieteeseen vihkiytyneiden
luettavissa (1976:2).
Seitsemänkymmentäluvulta alkaen aikakauskirjassa on julkaistu teemanumeroita ajankohtaisista ja periaatteellisista kysymyksistä.
Niistä ja sen kaltaisista on luettelo kirjoituksen
liitteenä.

Neljännes neljännesvuosisata
Yksi merkkipaalu Kansantaloudellisen aikakauskirjan vaiheissa voidaan asettaa maaliskuun alkuun 1980. Silloin lehden pitkäaikainen
päätoimittaja Henri J. Vartiainen jätti tehtävänsä siirtyessään Brysseliin. Samalla lehden toimituksen rakenne muuttui. Vanhasta monijäsenisestä toimituksesta luovuttiin ja tilalle valittiin nuorten ekonomistien joukosta kolme
päätoimittajaa Pentti Vartia (vastaava), Heikki Koskenkylä ja Jukka Pekkarinen. Suurten
ikäluokkien kasvatit edustivat toista aaltoa suomalaisessa kansantaloustieteessä toisen maailmansodan jälkeen. Apunaan uusilla päätoimittajilla oli ainoastaan toimitussihteeri Antti
Räikkönen. Toimituksen vaihtuminen on nähtävä myös jonkinlaisena erona teoreetikkojen
ja käytännön talousmiesten välillä, vaikka uusi
toimitus ilmoittikin kaipaavansa yhteistyötä
tutkimuksen ja käytännön välillä. Samalla kuvaan tuli mukaan referee-menettely, kun toimitus alkoi käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Samalla julkaistavaksi tarjottuihin
kirjoituksiin alettiin esittää järjestelmällisemmin kirjoittajille parannusehdotuksia (1980,
s. 99–100; 1981:4, s. 401–402; Koskenkylä
1987, s. 116).
Voidaan kysyä, missä määrin aikakauskirjan toimituksella on ollut mahdollisuuksia vaikuttaa suunnitelmallisesti lehden sisältöön.

Yhdistyksen toiminnan suuntaviivoja käsittelevän ja vuoden 1976 toisessa numerossa julkaistun muistion mukaan ”Aikakauskirjan toimituksellinen linja on määräytynyt paljolti artikkeleiden tarjonnan mukaan. On ollut aikoja,
jolloin karsintaa ei ole voitu mainittavasti toteuttaa aineiston vähäisen tarjonnan johdosta”.
Toimituksessa mukana olleen Heikki Koskenkylän arvion mukaan 1980-luvun alkupuolella
aikakauskirjan toimitus hylkäsi 15–20 prosenttia tarjotuista kirjoituksista. Sinänsä artikkeleista ei ollut ylitarjontaa, koska potentiaalisilla
kirjoittajilla oli tarjolla muitakin vaihtoehtoja
(Koskenkylä 1987, s. 115–116).
Supistetun toimituksen rinnalle Kansantaloudellisen Yhdistyksen johtokunta nimesi toimitusneuvoston. Ajatuksena oli, että kolmen
vuoden jaksojen puitteissa eri tutkimuslaitokset, yliopistot ja virastot saisivat vuorotellen
äänensä kuuluviin aikakauskirjan toimittamisessa liittyvissä asioissa. Sen asema ei poikennut olennaisesti rivijäsenten asemasta aikakauskirjan varhaisempien aikojen toimituksissa
(1981, s. 146).
Edellistä vuosikymmentä voidaan kansantaloustieteen kannalta pitää laajenemisen aikakautena, jolloin suuret ikäluokat sijoittuivat
yhteiskuntaan. Alaan liittyviä väitöskirjoja hyväksyttiin viitisen kappaletta vuosittain, kun
edellisellä vuosikymmenellä niiden vuotuinen
määrä jäi kahteen. Samaan aikaan aineen yliopistollinen opetus vakiintui Ouluun, Jyväskylään ja Joensuuhun.
Suomalaisten kansantaloustieteilijöiden piirissä oli pitkään kaivattu omaa englanninkielistä julkaisukanavaa. Toive toteutui vuoden
1988 alusta, kun Ekonomiska Samfundet, Kansantaloudellinen Yhdistys ja Taloustieteellisen
seura alkoivat yhdessä julkaista Finnish Economic Papers -nimistä aikakausjulkaisua. Sen
25
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kymmenessä ensimmäisessä vuosikerrassa julkaistuista artikkeleista kaksi kolmasosaa on ollut taustaltaan suomalaisia joukossa monen
merkittävän kotimaisen taloustieteilijän artikkeleita. Uusi aikakauskirja tarkoitti Kansantaloudellisen aikakauskirjan kannalta sitä, että
sen paineet julkaista omilla palstoillaan kansainväliselle tiedeyhteisölle suunnattuja artikkeleja vähenivät (1988:2, pk.; Puhakka 1999).
Päätoimittaja Jukka Pekkarista lainaten
Finnish Economic Papersin julkaisemisen jälkeen Kansantaloudellisella aikakauskirjalla ”…
on entistä paremmat edellytykset – ja myös entistä suurempi haaste – toimia suomalaisten
ekonomistien keskustelufoorumina ja tiedon
välittäjänä. Lehden tuntosarvien on ulotuttava
niin tieteenalan viimeisimpään kehitykseen,
ajankohtaisiin talouspoliittisiin kysymyksiin
kuin ekonomistien ammattikunnan kannalta
tärkeisiin työelämän kysymyksiin (1988:2,
pk.)”.
Vuodesta 1987 alkaen aikakauskirjassa on
julkaistu merkittävien lähinnä suomalaisten taloustieteilijöiden ja -vaikuttajien haastatteluja.
Haastatellut ja haastatelleet on luetteloitu oheisessa asetelmassa.
KAK

Haastateltu

3/1987

Amartya Sen

1/1988
4/1988
2/1989
1/1990
3/1990
2/1991
3/1991
4/1991
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Haastattelijat

Tuovi Allén ja
Mika Panzar
Arjo Klamer
Visa Heinonen ja
Jorma Sappinen
Michael Bruno
Pertti Haaparanta ja
Antti Suvanto
Jouko Paunio
Uskali Mäki
Klaus Waris
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Kansantaloudellinen aikakauskirja sai
vuonna 1988 Jussi Linnamosta uuden päätoimittajan. Tavallaan hän oli ensimmäinen ’kolmen vanhemman valtiomiehen’ sarjasta päätoimittajia. Pekkarisen arvion mukaan aikakauskirjaa voi pitää ”onnekkaana” uuden päätoimittajan suhteen, sillä ”hänellä jos kellään on
kokemuksen avartama näköala lehden kaikkiin
intressialueisiin – kansantaloustieteeseen, talouspolitiikkaan ja ammattikunnan yhteisiin
asioihin”. Linnamon kokemustausta lehtityöstä, taloudellisista tutkimuslaitoksista, julkisesta hallinnosta ja kansainvälisestä järjestötyöstä
oli todella mittava. Vanhalla o-ryhmäläisellä oli
pankkitarkastusviraston ylijohtajana ollut erinomainen tilaisuus nähdä Suomen rahoitusmarkkinoiden mullistus 1980-luvun lopulla.
90-luvulle tultaessa ekonomistit joutuivat
laman ja Neuvostoliiton romahtamisen myötä
ymmälleen. Aikakauskirjan päätoimittajaksi
kutsuttiin Linnamon jälkeen Helsingin kauppakorkeakoulun rehtorin toimesta vuonna
1991 eläköitynyt Arvi Leponiemi. Toimittajankokemuksella ja historian opinnoilla evästetyn
makrotaloustieteilijän laaja lukeneisuus näkyi
muun muassa pääkirjoituksista ”Mitä akateeminen Eurooppa tutkii?”, ”Baltia tarvitsee visioita, koulutusta ja pääomia” ja ”Sosialistiset
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organisaatiot Venäjällä ovat kuolleet – mutta
eivät sosialistiset arvot” (Ilmakunnas, Puhakka & Ylä-Liedenpohja 2002).
Leponiemen jälkeen päätoimittajaksi tuli
oululainen Osmo Forssell, ensimmäisenä pääkaupunkiseudun ulkopuolisena. Aikakauskirja on koko ilmestymisensä ajan ollut Helsinkikeskeinen. Sen toimituksessa on kuitenkin ollut aikaisemminkin muualla virassa olleita, kuten Veikko Halme, Auvo Kiiskinen ja Veikko
Reinikainen.
Aikakauskirjassa julkaistussa haastattelussa
Paavo Okko antoi Osmo Forssellille tittelin
”Suomen Mr. panos-tuotos”. Lehden palstoilla hän on kirjoittanut aiheesta jo 1960-luvun
alusta alkaen. Myöhemmin kuvaan ovat tulleet
mukaan ”Tuotantorakenteen alueelliset eroavuudet Suomessa (1977:3)” ja viimeisimpänä
”Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa (1998:2)”.
Kansantaloudellisen aikakauskirja menetti
kiinnostavuuttaan julkaisufoorumina 1990-luvun laman mentyä ohi. Tavallaan oli kyse eräästä suomalaiseen yhteiskuntaan yhdistetystä
piirteestä: selviämme yleensä huonoista ajoista
hyvin ja hyvistä ajoista huonosti. Asian vuoksi
aikakauskirjassa toteutettiin yhdeksänkymmentäluvun lopulla seuraava nuorennusleikkaus,
kun toimituksessa pitempään vaikuttanut Mika
Widgrén nimettiin vastuulliseksi päätoimittajaksi vuonna 1998. Yhdistyksen tavoitteena oli
saada aikakauskirja ilmestymään säännöllisemmin ja lisätä artikkelien tarjoajien määrää laajasta ekonomistikunnasta ja muualtakin. Uusi
toimitus halusi korostaa katsausten, keskustelun ja kirja-arvostelujen panosta. Samalla lyhyesti -osasto palasi uudelleen aikakauskirjan sivuille (Widgrén 1998, s. 329–330). Hannu Vartiaisen valinta tehtävään vuonna 2002 jatkoi
samaa linjaa.

Aikakauskirja on ollut pitkään hyvin miehinen
foorumi, mikä osaltaan heijastelee ekonomistikunnan sukupuolirakennetta. Sinikka Salon
vuonna 1988 alkaneen toimitussihteerijakson ja
Seija Parviaisen vuonna 1992 alkaneen
(pää)toimittajakauden jälkeen tilanne on toinen. Tudeer on vuonna 1954 listannut kuusi
siihen mennessä aikakauskirjaan kirjoittanutta
naista. Heistä ahkerin oli ollut Laura Harmaja. Sarjan on kuitenkin aloittanut Ada Äijälä
vuonna 1914 kirjoituksellaan ”Helsingin naiskonttoristien taloudesta”.
Aikakauskirjan palstoilla ovat esiintyneet,
kirja-arvosteluja huomioon ottamatta, Pertti
Haaparanta, Erkki Koskela, Martti Hetemäki,
Jaakko Kiander, Seppo Honkapohja, Mika
Widgrén, Matti Virén, Jukka Pekkarinen, Visa
Heinonen ja Mikko Puhakka.
Ajanjaksolla 1990–2003 ylivoimaisesti ahkerin kirjojen arvostelija on ollut Jussi Linnamo, joka on esitellyt persoonallisesti talouteen
liittyviä teoksia hyvinkin erilaisilta aloilta.
Usein ne ovat keskittyneet taloushistoriallisiin
aiheisiin Lars Sundin romaanit Colorado Avenue ja Puodinpitäjän poika mukaan lukien.
Muista samana aikana keskimääräistä useammin aikakauskirjan arvosteluosastoon kirjoittaneista mainittakoon Erkki Koskela, Mikael
Lindén, Jaakko Kiander, Mikko Puhakka,
Pertti Haaparanta ja Klaus Kultti. Edellä oleva tarkastelu perustuu pelkästään arvosteluosaston tarkkailuun. Väitöskirjojen erottaminen omaksi osastokseen vuonna 1995 vääristää
jonkin verran arvostelujen lukumäärätietoja.
Kolmannen vuosituhannen alkaessa aikakauskirja näyttää ohuemmalta kuin muutama
vuosi aikaisemmin. Myös ulkoasu muuttui vuoden 2001 alusta graafikko Markku Böökin
suunnitelmien mukaan. Samalla aikakauskirja
alkoi vaihtaa vuosittain kansiensa väriä. Aika27
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kauskirja on viime vuosien aikana muuttunut
sisällöllisesti olemalla enemmän aikakautinen
julkaisu, jossa otetaan kantaa omalla nimellä ja
merkittävistä asioista. Valikoitujen pääkirjoitusten otsikot puhukoot puolestaan: Unionin
harharetket (Mika Widgrén), Holhousvaltio
vai hyvinvointivaltio? (Hannu Vartiainen),
Köyhyyskeskustelun
suhdannevaihteluita
(Roope Uusitalo), Aluetalous – missä mennään
(Sari Pekkala), USSR, SKOP, UMTS ja UPS
(Jaakko Pehkonen), Euro-paran epäselvät kotiolot (Seija Parviainen), Onko omistajuudella
väliä? (Mikko Leppämäki), Kenelle kuuluu
keskustelu globalisaatiosta (Leena Kerkelä) ja
Miten velka vanhenee (Klaus Kultti).
Varhaisemmin Kansantaloudellinen aikakauskirja perustui enemmän päätoimittajan ja
toimitussihteeriin panokseen kuin viime aikoina. Uuden vuosituhannen aikakauskirjassa
koko toimituksen osuus tulee paremmin esiin
kuin varhaisvuosina. Yhdeksänkymmentäluvulla alkuvuosikymmenille vieraita pääkirjoituksia ovat kirjoittaneet muutkin kuin vastuussa oleva. Kansantaloudellisen aikakauskirjan
palstoja on aina käytetty taloustieteeseen liittyvän informaation välittämiseen. Aikaisemmin
kerrottiin ulkomaalaisista aikakauskirjoista, nyt
opinnäytteistä, seminaareista ja nimityksistä

Lopuksi
Taloustieteellisen koulutuksen saaneita oli lehden alkuvuosien aikana suhteellisen vähän.
Hyvin usein he sijoittuivat näkyville paikoille
yhteiskunnassa. Lehden kirjoittajajoukkoon
mahtuu monta presidenttiä ja pääjohtajaa. Aikakauskirjan palstoilla esiintyneiden ammatillinen kirjo on ollut huomattava. Ekonomistien,
joka käsitteenä on nuori, dominanssi lehden
historiassa kattaa vain sen loppupään.
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Kansantaloudellinen aikakauskirja on vuosisadan ajan ollut foorumina suomalaiselle talouspoliittiselle keskustelulle. Vuosien saatossa se
on vakiinnuttanut asemansa ja antanut palstatilaa erilaisille mielipiteille. Sitä ei voi enää yhdistää yhtä selvästi kuin lehden alkuvaiheissa
kielipoliittisiin tai talousopillisiin rintamiin.
Kun yhteiskuntatieteellisten julkaisujen määrä
on kasvanut, Kansantaloudellinen aikakauskirja on voinut selkeämmin keskittyä taloudellisiin ja talouspoliittisiin kysymyksiin.
Vanhan sanonnan mukaan kukin sukupolvi kirjoittaa historiansa uudelleen. Niin historia kuin lehden palstoilla käyty keskustelu heijastelevat oman aikansa ajankohtaisia asioita.
Sadan vuosikerran kautta välittyy melkoinen
kuva Suomemme muuttumisesta, sellaisena
kuin me sen näemme.
Kansantaloudellinen aikakauskirja on ollut
vuosisadan verran, siis suurin piirtein kolmen
sukupolven verran, noin vuonna 1884 perustetun Kansantaloudellisen Yhdistyksen äänenkannattaja. Vuoden 2004 silmälasein nykyistä
Kansantaloudellista aikakauskirjaa voidaan pitää ekonomistien ja talouspolitiikasta kiinnostuneiden ammatillisena aikakausjulkaisuna.
Lehti kuitenkin vaikuttaa yllättävän samanlaiselta kuin perustamisvaiheessa, jos jättää
huomiotta ulkoasujen ja kielten muuttumisen.
Tosiasiassa maailma lehden ulkopuolella on
muuttunut ja valinnan vaihtoehdot yhteiskunnassa lisääntyneet.
Kiinnostavaa on todeta, että aikakauskirjan ensimmäiseen ohjelmaehdotukseen on palattu vuosien saatossa useasti. Sitä ovat pitäneet
edelleen ajankohtaisena muun muassa A. E.
Tudeer puolivuosisataiskatsauksessaan, Kansantaloudellisen Yhdistyksen asettama työryhmä vuonna 1976 ja Heikki Koskenkylä, kun
hän pohti aikakauskirjan tulevaisuutta vuonna
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1987. Siksi, voi edelleen toistaa ensimmäisen
toimituskunnan toivomusta, ”että aikakauskirjasta siten saattaa muodostua tieteellisellä pohjalla pysyvä vapaan keskustelun orgaani”. 

Teemanumerot 1975–2003
1975:4 Terveyden taloustiede
1976:4 Luottopäätökset ja investointien suuntautuminen Suomessa
1977:2 Onko julkisen sektorin kasvu pysäytettävissä?
1977:3 Suomen kansantalouden kehitysvaihtoehdot
1978:1 Viimeaikainen rahataloudellinen tutkimus
1978:3 Kannattavuusongelmat – suhdannevai teollisuuspolitiikkaa
1979:2 Ekonomistien ammattitaidosta ja koulutuksesta
1979:3 Työvoima, automaatio ja työllisyys
1981:1 Työttömyyden rakenne ja talouspolitiikka
1982:1 Pitkän aikavälin kehitysnäkymiä
1983:1 Säästäminen viimeaikaisen tutkimuksen valossa
1984:1 Kansantaloudellisen Yhdistyksen 100vuotisjuhlakokous
1984:2 Taloudellisen tiedon asema koulutuksessa ja työelämässä
1985:1 Verotus suhdanne- ja rakennepolitiikan välineenä
1986:1 Rahapolitiikka ja rahoitus avoimessa
taloudessa
1987:1 Tulonjako
1989:1 Euroopan integraatio ja Suomi
1990:1 Julkisen talouden tulevaisuus
1992:3 Kasvihuoneilmiö
1993:1 Teemailtapäivä – mihin pankit päätyvät

1993:3 Makrotalouden teemailtapäivä
1994:3 EU
1995:4 Työmarkkinat murroksessa – Kansantaloudellisen Yhdistyksen 111-vuotisjuhlaseminaari
1997:2 Euroopan talous- ja rahaliitto – EMU
1998:4 Seuraava vaalikausi
1999:1 Lamakeskustelua talouspolitiikan kritiikistä ajopuuteoriaan
1999:2 Suomen EU-puheenjohtajuus. Talouspoliittinen paneeli
1999:3 Pellervo-seuran kansainvälisen osuustoimintaseminaarin esitelmiä
2000:3 Talouspoliittinen foorumi
2001:3 Talouspoliittinen paneeli
2003:1 Aluepolitiikka
2003:4 Julkinen talous

Päätoimittajat 1905–1980
Juho Heikki Vennola 1905–1920
Alf Emil Tudeer 1921–1958
Reino Rossi 1959–1960
Jouko J. Paunio 1961–1966
Jaakko Railo 1967
Henri J. Vartiainen 1968–1969
Ahti Molander 1969–1972
Henri J. Vartiainen 1973–1980

Vastaavat päätoimittajat
1980–2003
Pentti Vartia 1980–1983
Heikki Koskenkylä 1983–1986
Jukka Pekkarinen 1987–1988
Jussi Linnamo 1988–1990
Arvi Leponiemi, 1991–1994
Osmo Forssell 1994–1998
Mika Widgrén 1998–2002
Hannu Vartiainen 2002–
29

HISTORIIKKI

K AK 1 / 2 0 0 4

Päätoimittajat 1980–2003
Pertti Haaparanta 1988–1994
Martti Hetemäki 1994–1999
Seija Ilmakunnas 1992–1994
Leena Kerkelä 2001–2003
Jaakko Kiander 1994–1999
Heikki Koskenkylä 1980–1983
Klaus Kultti 2000–2003
Mikko Leppämäki 2002–2003
Seija Parviainen 1998–1999
Jaakko Pehkonen 1999–2003
Sari Pekkala 2003
Jukka Pekkarinen 1980–1986
Antti Suvanto 1986–1991
Pentti Vartia 1983
Juhana Vartiainen 1992–1993
Mika Widgrén 1994–1998
Roope Uusitalo 1999–2002

Toimitussihteerit
Jaakko Forsman 1905
Osk. Groundström 1906–1908
O. W. Louhivuori 1909–1913
K. V. Hoppu 1914–1918
Matti Pesonen 1919–1920
Niilo Kärki 1921–1926
Ilmari Teijula 1927
Mikko Strömmer 1928–1948
Reino Rossi 1949–1958
Eero Asp v.t. 1952–1953
Olavi Vikman v.t. 1958
Erkki Laatto 1959–1960
Lauri Korpelainen 1961–1962
Henri J. Vartiainen 1963–1967
Heikki U. Elonen 1968–1970
Timo Halonen 1971–1972
Heikki Kirves 1973–1980
Antti Räikkönen 1980–1982
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Kai Torvi 1982–1987
Sinikka Salo 1988–1990
Seija Parviainen 1990–1992
Mika Widgrén 1992–1994
Vappu Ikonen 1994–1995
Maarit Säynevirta 1995
Ari Mäkinen 1995–1998
Tuula Torvi 1998–2003
Aila Mustonen 2003–

Toimituksen jäsenet 1905–1979
Eero Asp v.t. 1952–1953
Oskari Autere, aik. Broms 1914–1920
Einar Böök 1921–1948
Heikki U. Elonen 1968–1970
Jaakko Forsman 1905–1910
Osk. Grounstroem 1906–1908
F. Hallio 1914–1918
Veikko Halme 1960–1979
Timo Halonen 1971–1972
Leo Harmaja 1933–1949
Yrjö Harvia 1914–1925
Lauri O. af Heurlin 1947–1977
Rudolf Holsti 1914–1920
K. V. Hoppu 1913–1920
Auvo Kiiskinen 1966–1979
Oskar Kaaleb Kilpi 1915–1937
Heikki Kirves 1973–1979
Lauri Korpelainen 1961–1962
Paavo Korpisaari 1921–1944
Martti Kovero 1906–1913
Niilo Kärki 1921–1926
Erkki Laatto 1959–1960
Kaarlo Larna 1962–1975
Eino H. Laurila 1968–1979
Matti Leppo 1939–1961
O. W. Louhivuori 1909–1925
Ahti Molander 1969
Ernst Nevanlinna 1915–1920, 1925–1932
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H. Paavilainen 1911–1920
Jouko J. Paunio 1960–1966
Martti Pesonen 1919–1920, 1924–1931
Jaakko Railo 1967
Heikki Renvall 1915–1920
Reino Rossi 1949–1965
Mikko Strömmer 1928–1948
Br. Suviranta 1924–1967
Mikko Tamminen 1943–1965
Ilmari Teijula 1927
A. E. Tudeer 1915–1968
Fedi Vaivio 1966–1979
Henri J. Vartiainen 1963–1969, 1973–1979
J. H. Vennola 1905–1938
Olavi Vikman v.t. 1958
Klaus Waris 1949–1958
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