
MTT Taloustutkimuksen yrityksen laskentatoimen tiimi voitti Vuoden
TALOUSOSAAJAT -kilpailun
MTT Taloustutkimuksen yrityksen laskentatoimen tiimi valittiin voittajaksi Ajantieto Oy:n järjestämässä valtakunnallisessa
Vuoden 2012 TALOUSOSAAJAT -kilpailussa. 14 hengen tiimi on erikoistunut maatalousyritysten eri toimialojen
talousanalysointiin.

MTT Taloustutkimuksen imiä kuvail in mm. seuraavas : ”Todella vakuu avaa ja vaiku avaa työtä.” ”Kaikessa toiminnassa halu palvella ja edistää asiakkaiden
menestystä on tuo anut uusia toimintatapoja ja innovaa oita.” ”Suuria tuloksia ja huima julkaistun aineiston määrä”.

Talous imejä arvioi raa , jossa olivat mukana lintarkastaja HTM Kaarina Pyydönniemi, koulutuskonsul  Marja Hyvärinen, KTT Vesa Partanen ja
vies ntäpalveluiden päällikkö, KTM Annamaija Manninen. Raadin puheenjohtajana toimi Ajan edon toimitusjohtaja Jaana Koskinen. 

Aineistoa ja tuloksia moneen käy öön

Yrityksen laskentatoimen imi tuo aa maatalousyrityksistä kerä ävän kanna avuuskirjanpitoaineiston, joka on Suomen tärkein alan yritystason
tutkimusaineisto. Tiimi laskee siitä maatalouden taloustulokset ja ennusteet. Ne ovat pohjana Suomen maatalouspoli ikan suunni elussa, vaikutusten
seurannassa sekä myös erilaisissa EU-neuvo eluissa. 

MTT:n oma yritystaloustutkimus sekä asiantun japalvelut esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriölle perustuvat pitkäl  imin tuo amaan aineistoon, joka
lakisääteises  toimitetaan myös EU:n maatalouden kirjanpidon FADN- etoverkostoon. 

Monipuolista järjestelmäkehitystä 

MTT:n laskentatoimen päällikkö Arto Latukka on ylpeä imistään, jossa on kehite y kansainvälises kin mita una ainutlaatuiset ja monipuoliset
edonkäsi elyn ja raportoinnin järjestelmät maatalousyritysten talousanalysoin in. Palkintoraa  antoi erityistunnustusta yritysanaly ikassa toteutetuista

innovaa oista. 

– Näen palkinnan nostavan laajemminkin esille MTT:n ja koko Suomen maataloussektorin korkeaa osaamistasoa niin tutkimus- ja lastotoimen kuin myös
talouslaskennan ja IT-osaamisen alalla, Latukka sanoo.

Kanna avuuskirjanpitoa jo 100 vuo a

Kanna avuuskirjanpitoaineistoa tutkimukseen ja talousseurantaan on kerä y järjestelmällises  vuodesta 1912 läh en.

– Aineistosta on tehty tuhansia tutkimuksia, opinnäytetöitä, selvityksiä ja rapor eja MTT:ssä sekä muissa alan tutkimusorganisaa oissa ja yliopistoissa. Syksyllä
MTT juhlii 100-vuo asta kanna avuuskirjanpitoa, Arto Latukka kertoo.

Verkkopalveluilla talous etoa kaikille 

MTT:n yrityksen laskentatoimen imi on kehi änyt kaikki IT-järjestelmänsä. Raa  antoi kiitosta helppokäy öisyydestä ja informa ivisuudesta imin
kehi ämälle Taloustohtori-sivustolle, jonka yhdeksässä verkkopalvelussa eri toimialojen tulokset ovat julkisia kaikille. Tiimi laskee Taloustohtoriin
kanna avuustulokset EU:n FADN-aineistosta myös muille EU-jäsenmaille.

Taloustohtoria hyödyntävät maataloushallinto, neuvonta, opetus, media, edunvalvonta, kirjanpito lat, maatalousyritykset ja tutkimus Suomessa ja 150 muussa
maassa.

Lisätietoja: 
Laskentatoimen päällikkö Arto Latukka, MTT, puh. 029 5317439, arto.latukka@mtt.fi 
www.mtt.fi/taloustohtori

Koulutussuunnittelija Ritva Tommila, Ajantieto Oy, puh. 040 772 2101, ritva.tommila@ajantieto.fi 

Vuoden TALOUSOSAAJAT -uutinen: 
http://www.ajantieto.fi/uutiset

MTT Taloustutkimuksen laskentatoimen tiimin haastattelu: 
http://www.ajantieto.fi/Vuoden%20TALOUSOSAAJAT%202012%20-kilpailu

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden
ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Tutkimusalojamme ovat bioteknologia- ja elintarviketutkimus, kasvintuotanto, kotieläintuotanto,
talous, teknologia ja ympäristö. Tuotamme ja välitämme tieteellistä tutkimustietoa sekä kehitämme ja siirrämme teknologiaa koko
maatalous- ja elintarvikesektorille. Lisätietoja www.mtt.fi


