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Kansantaloudellisen aikakauskirj an myöhästely
ja myös sen sisältö on herättänyt runsastakin
kritiikkiä tämän vuoden aikana. Vaikka lehden
aikataulu on perinteisesti ollut suht. joustava,
eivät sattuneet viivästymiset kuulu normaalikäytäntöön. Vastauksena uhkaavasti hiipuvaan
aikakauskirjaan Kansantaloudellisen Yhdistyksen johtokunta uudisti lehden toimitusta. Samalla on käyty keskustelua myös sisällöllisistä
ja toimituksellisista tavoista ja käytännöistä.
Toimituksen lisäksi aikakauskirjan tekijöitä
ovat suppeastikin tulkiten kaikki suomalaiset
ekonomistit. Vaikka toimitus voi aktiivisuudellaan johdattaa aimo annoksen suomalaista ekonomistikeskustelua ja tutkimusten esittelyä sivuilleen, on juttujen tarjoajilla aina tärkeä rooli. Meidän kaikkien aktiivisuus on aikakauskirjan elinehto.
Juttujen tarjonnassa on nyt havaittavissa hiljaisempi jakso lamavuosien vilkkaan kauden jälkeen. Tämä on ymmärrettävää, koska vilkkaita
aktiivisia 1990-luvun alun kaltaisia kausia yleensä seuraavat passiivisemmat latausjaksot siinä
missä taloudenkin noususuhdanteet kääntyvät laskusuhdanteiksi. Toimituksessa toivomme luon-

nollisesti, että luovat kaudet toistuisivat usein ja
kestäisivät mahdollisimman pitkään. Näin toivovat varmasti kaikki kirjoittajat ja lukijat.
Kukoistaakseen aikakauskirja tarvitsee ekonomisteilta talkoohenkeä. Talkoohengen syntyminen on kuitenkin yleensä palkitsevaa - syntyy ketjureaktio, kun muutkin innostuvat keskustelusta. Me emme näe mitään esteitä sille,
etteikö tällainen henki jälleen puhkeaisi suomalaisten ekonomistien piirissä.
Lehdellä on pitkä historia, edelleen vankka
asema suomalaisten aikakauskirjojen joukossa
ja laaja lukijakunta opiskelijoita, ammattiekonomisteja, politiikan tekijöitä ja valtakunnan
suurmiehiä myöten. Ajankohtaisen keskustelun
tallentamisen lisäksi aikakauskirja arkistoi suomalaisen taloustieteen keskustelun ja tutkimuksen jälkipolville.
Toimituksessa haluammekin voimakkaasti
kannustaa kaikkia, myös nuoria, ekonomisteja
kirjoittamaan nykyistä runsaslukuisemmin.
Omalta osaltaan uusi toimitus tekee parhaansa
nostaakseen lehden uuteen kukkaan.
Uudistettuun toimitustapaan kuuluu, että tarjotut jutut käsitellään huolellisesti ja julkaisu-
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päätöksissä pyritään toimituksen yksimielisyyteen. Tavoitteena on vilkas, värikäs mutta asiallinen keskustelu. Vaikka toimitus valitsee lehdessä julkaistavat jutut, eivät niissä esitetyt väitteet ja mielipiteet edusta toimituksen kantaa,
vaan yksinomaan kunkin kirjoittajan henkilökohtaista näkemystä.
Uudessa toimituksessa katsausten, keskustelun ja kirja-arvioiden roolia on haluttu korottaa.
Tämä on ollut aikakauskirjan perustavoite jo
reilun vuosikymmenen. Tämän vuoksi toimituksen sisäisessä työnjaossa katsauksille ja keskustelulle on annettu aiempaa painavampi asema. Myös »Lyhyesti» tekee tässä numerossa,
kuten lukija helposti huomaa, arvokkaan paluun.
Vuonna 1999 yhteiskunnallisesti yksi merkittävimpiä tapahtumia Suomessa on maan puheenjohtajakausi Euroopan unionissa. Tämän
johdosta aikakauskirja haluaa omistaa vuoden
1999 kakkosnumeron Suomen EU-puheenjohtajuusteemanumeroksi.
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Toivomme, että ekonomistit - ja miksei laajempikin kirjoittajakunta - ottaisi perustellusti
kantaa niihin asioihin, joita pitävät tärkeimpinä
EU:nja Suomen EU-puheenjohtajakauden kannalta. Taloudelliselta kannalta on helppo luetella itälaajenemisen kysymykset, EU:n instituutiot j a EU-päätösten sitovuus, unionin rahoitus' pohjoinen ulottuvuus, Venäjä ja monet
muut kysymyksinä, jotka liittyvät läheisesti
Suomen puheenjohtajakauteen.
Pyydämme tarjoamaan aikakauskirjaan Suomen puheenjohtajakauteen liittyviä kirjoituksia
30.4.1999 mennessä.
Viime aikoina Suomen talouselämästä julkaistut useat kirjat ja yleensäkin ilmapiiri viestivät siitä, että taloudellinen keskustelu on jälleen vilkastumassa. Tämän innoittamana tässä
numerossa teemana on joukko keskeisiä ensi
vaalikauden ajankohtaisia kysymyksiä talouspolitiikassa. Uskomme myös, että vallitseva perusvire lupaa hyvää sadatta vuottaan lähestyvälIe aikakauskirjalle.

