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Editorial
On ilo esitellä sisällöltään raikas uusi teemanumero uudessa graafisessa ja sähköisessä ulkoasussa. Uusi
ilme ja moderni teema kuvastavat hyvin tavoitetta palvella akateemista tutkimusta ja koulutusta yhä
paremmin. Uusi sähköinen muoto, joka löytyy osoitteesta http://www.hkkk.fi/~lta, mahdollistaa
Liiketaloudellisen Aikakauskirjan materiaalin käytön entistä kiinnostavammalla tavalla kansainvälisessä
akateemisessa kanssakäymisessä. Sähköinen lehti sopii myös erinomaisesti ekonomi-, tohtori- sekä
johtamiskoulutuksen tehostamiseen.
Haluan toivottaa Suomen Strategisen Johtamisen Seura ry:n erittäin tervetulleeksi Liiketaloudellisen
Aikakauskirjan tilaajakuntaan ja onnittelen strategisesta päätöksestä. Suomen Strategisen Johtamisen
Seura on ottanut vuodesta 1997 lähtien lehden omaksi jäsenlehdekseen. Toivotan erityisesti liikeelämässä toimivien lukijoiden liiketaloutta koskevat puheenvuorot tervetulleiksi
puheenvuoropalstallemme ja erillisiin teemanumeroihin. Rakentakaamme yhdessä Liiketaloudellisesta
Aikakauskirjasta silta akateemisen tutkimuksen ja käytännön johtamistyön välille, jota pitkin niin
opiskelijat, tutkijat kuin johtajatkin kulkevat.
Lopuksi haluan esittää parhaimmat kiitokseni Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttilalle, Raimo Loviolle ja Jukka
Mäkiselle hienosta ja vaativasta toimitustyöstä, jota teemanumeron "Ympäristö, liiketalous ja
yhteiskunta" kokoaminen on edellyttänyt. Aihepiirin suuri suosio yllätti toimituksen ja sen vuoksi
päätettiin teemanumero julkaista kahdessa peräkkäisessä kevään numerossa 1/97 ja 2/97.
Eero Kasanen
editor

It is a pleasure to introduce the new and fresh special issue in its new graphic and electronic form. The
new outlook and the modern theme reflect our objective to better and better serve academic research
and education. The new electronic form, which can be found at the address http://www.hkkk.fi/~lta,
makes it possible in a far more interesting way to use the material of The Finnish Journal of Business
Economics in international academic intercourse. The electronic form is also excellently suitable for
supporting economic, doctoral and management education.
I want to warmly welcome The Strategic Management Society of Finland to our subscribers and
congratulate for the strategic decision. The Strategic Management Society of Finland has chosen this
journal to be its membership bulletin from the year 1997 on. I especially welcome the viewpoints of the
business community into our discussion articles and separate special issues. Let us together make The
Finnish Journal of Business Economics connect academic research and business managing in practice in
order to serve students and researchers as well as business managers.
Finally I want to thank sincerely Mrs. Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila, Mr. Raimo Lovio and Mr. Jukka
Mäkinen for the demanding editorial work they have done compiling the special issue "Environment,
management and society". The popularity of the subject was surprisingly high and so the special issue
was decided to publish in two successive volumes in the spring, 1/97 and 2/97.

