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Heikentynyt markkinatilanne painoi Itellan tulosta 
 
Itella Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 
 
Huhti-kesäkuu 2013 

 Itella-konsernin liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa ja oli 495,1 (473,2) miljoonaa euroa. Kasvu 
johtui VR Transpointin kappaletavaralogistiikan integroinnista Itella Logistiikkaan. 

 Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla Itella Viestinvälityksessä 283,2 (283,2) miljoonaa euroa, 
kasvoi Itella Logistiikassa 217,3 (188,9) miljoonaan euroon ja laski Itella Informaatiossa 66,8 
(67,8) miljoonaan euroon. Kun Itella Informaatiossa huomioidaan vuonna 2012 toteutettu 
Saksan tulostusliiketoiminnan myynti, liikevaihto kasvoi 6 %. 

 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni ja oli 2,4 (5,9) miljoonaa euroa eli 0,5 % (1,2 %) 
liikevaihdosta. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni Itella Viestinvälityksessä 8,5 (10,7) 
miljoonaan euroon ja Itella Logistiikassa -3,3 (-1,8) miljoonaan euroon ja parani Itella 
Informaatiossa 4,5 (2,5) miljoonaan euroon. 

 Toisen neljänneksen liiketulosta rasittivat kertaluonteiset kulut 12,5 (9,0) miljoonaa euroa ja 
tulos oli tappiollinen -10,1 (-3,1) miljoonaa euroa, -2,0 % (-0,7 %) liikevaihdosta.   

 Itella ilmoitti huhtikuussa käynnistävänsä 100 miljoonan euron tehostamisohjelman vuosille 
2013 2014 ja aloittavansa hallinnon yhteistoimintaneuvottelut.  Nämä neuvottelut päättyivät 
toukokuun lopussa ja johtivat yhteensä 183 henkilön irtisanomiseen. 

 Osana tehostamisohjelmaa Itella ilmoitti uudistavansa tietohallintonsa (ICT) toimintamallin. 
Itella allekirjoitti IBM:n kanssa laajan kumppanuussopimuksen ja ulkoisti 1.6.2013 ICT-
toimintojaan IBM:lle. 

 Itellan ja Säästöpankkien välinen Itella Pankin osakekantaa koskeva yrityskauppa saatettiin 
päätökseen 18.4.2013. 
 

Tammi-kesäkuu 2013 
 Itella-konsernin liikevaihto kasvoi 3,4 % ja oli tammi-kesäkuussa 991,1 (958,5) miljoonaa 

euroa. Liikevaihto laski Itella Viestinvälityksessä 575,7 (579,4) miljoonaan euroon ja Itella 
Informaatiossa 136,7 (142,2) miljoonaan euroon ja kasvoi Itella Logistiikassa 422,5 (370,6) 
miljoonaan euroon.  

 Tulos heikkeni: liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 14,8 (28,7) miljoonaa euroa eli 1,5 % 
(3,0 %) liikevaihdosta. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni Itella Viestinvälityksessä 
29,9 (36,0) miljoonaan euroon ja Itella Logistiikassa -13,7 (-3,5) miljoonaan euroon ja parani 
Itella Informaatiossa 10,9 (5,8) miljoonaan euroon. 

 Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos laski edellisvuodesta ja oli 0,7 (18,0) miljoonaa euroa, 
joka oli 0,1 % (1,9 %) liikevaihdosta. Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulosta rasittivat 
kertaluonteiset kulut 14,1 (10,7) miljoonaa euroa.   

 Liiketoiminnan rahavirta oli 25,1 (43,1) miljoonaa euroa ja käyttöomaisuusinvestointeihin 
käytettiin 21,2 (35,9) miljoonaa euroa.  
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Konsernin avainluvut 4-6/2013 4-6/2012 1-6/2013 1-6/2012 2012 
Liikevaihto, milj. euroa 495,1 473,2 991,1 958,5 1 946,7 

Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *) 2,4 5,9 14,8 28,7 53,2 

Liiketulos (oikaistu), % *) 0,5 1,2 1,5 3,0 2,7 

Liiketulos, milj. euroa -10,1 -3,1 0,7 18,0 39,0 

Liiketulos, % -2,0 -0,7 0,1 1,9 2,0 

Tulos ennen veroja, milj.euroa -14,4 -5,7 -6,8 13,6 30,8 
Tilikauden tulos, milj. euroa -10,9 -7,5 -6,2 4,2 14,1 
Oman pääoman tuotto (12 kk), %     0,5 -1,8 2,1 
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %     2,7 2,2 4,7 
Omavaraisuusaste, %     46,5 46,8 46,2 
Nettovelkaantumisaste (Gearing), %     25,6 22,0 23,5 
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 16,1 23,5 27,1 45,2 134,7 
Henkilöstö keskimäärin     27 841 27 431 27 460 
Osingot, milj. euroa - - - - 6,8 

*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä  
 

Konsernijohtaja Heikki Malinen: 
 

Yleinen markkinatilanne ja kuluttajien luottamus omaan ostokykyyn heikkenivät selvästi kesää kohden. 
Itellan liiketoiminnassa heikentynyt markkinatilanne näkyi erityisesti autorahdissa, tavaroiden 
käsittelyssä ja postin jakeluvolyymeissa. Pakettipalveluiden kasvunopeus hidastui erityisesti 
kuluttajasegmentissä. Voitimme kuitenkin katsauskaudella merkittäviä uusia asiakkuuksia. Informaatio-
liiketoiminnassa heikentynyt markkinatilanne näkyi myös alhaisempina transaktiomäärinä. 
Yleispalveluvelvoitteen alaisten palveluiden osuus koko Itellan liikevaihdosta oli toisella 
vuosineljänneksellä 6,1 %.  
 
Digitalisointi on Itellalle tällä vuosikymmenellä erityisesti kirje- ja lehtivolyymien laskun kiihtyessä suuri 
haaste. Itella valmistautuu muutokseen sopeuttamalla kapasiteettiaan tulevaan kysyntään. 
Mahdollistaakseen tulevan kasvun Itella perusti uuden eCommerce-yksikön, jonka tavoitteena on 
kohdistaa lisää resursseja ja asiantuntemusta markkinaosuutemme kasvattamiseksi verkkokaupan 
logistiikassa. Jatkamme investointeja pakettien jakelun kehittämiseksi.  
 
Käynnistimme huhtikuussa 100 miljoonan euron tehostamisohjelman vuosille 2013 2014. Osana 
ohjelmaa myimme Itella Pankin, tehostimme konsernin hallintoa, käynnistimme ICT-toiminnan 
ulkoistamisen ja terävöitämme hankintaa.  
 
Itella Logistiikan pidempään jatkuneen heikon kannattavuuden tervehdyttäminen on yksi tärkeimpiä 
tehtäviämme. Kannattavan kasvun mahdollistaminen tulevaisuudessa edellyttää meiltä merkittäviä 
muutoksia läpi koko logistiikkaorganisaation ja jakeluketjun. Myönteisenä seikkana voimme todeta 
Venäjän liiketoiminnan kasvun ja kannattavuuden olevan positiivinen.  
 
Ennakoimme Itellan vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna. Operatiivisen 
tuloksen ennen kertaeriä ennakoidaan pysyvän vuoden 2012 tasolla. Koko vuoden liikevoittoa 
arvioidaan rasittavan merkittävät kertaluonteiset kustannukset.  
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LIITTEET 
Itellan osavuosikatsaus kokonaisuudessaan 
 
LISÄTIETOJA 
Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander,  
puh. 020 452 3366 (MediaDesk) 
 
JAKELU 
NASDAQ OMX Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.itella.fi/talous 
 
TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2013 
Tammi-syyskuun osavuosikatsaus 30.10.  
 
VALOKUVAT JA LOGOT 
www.itella.fi/media 
 
Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, 
logistiikan ja taloushallinnon aloilla Euroopassa ja Venäjällä. Vuoden 2012 liikevaihto oli 1 947 
miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä on noin 27 500. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä 
ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi. 
 
 
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 
 
Markkinatilanne ja toimintaympäristö 
 
Sähköinen korvautuvuus postiliikenteessä jatkuu ja näyttää kiihtyvän. Osoitteellisten kirjelähetysten 
volyymit laskivat edellisvuoteen verrattuna -5 %, kun vielä vuotta aiemmin lasku oli -3 %.  
Osoitteellinen markkinointi on vähentynyt ja myönnetyt postitoimiluvat mahdollistavat osoitteellisen 
jakelun kilpailun. Myös sanoma- ja aikakauslehtien volyymit jatkoivat laskua.  
 
Logistiikan ja kaupan markkinatilanne on haastava. Tämä näkyy vertailukelpoisen liikevaihdon laskuna 
Itella Logistiikan autorahdissa sekä vähentyneinä käsittelyvolyymeina sopimuslogistiikassa. Tilanne on 
aiempaa selkeästi heikompi Suomessa ja on pysynyt haastavana Skandinaviassa. Venäjällä 
Logistiikka on kehittynyt positiivisesti, vaikka Venäjän kansantalouden kasvu on hidastunut. 
 
Laskutuksen ja taloushallinnon digitalisoituminen sekä sähköistyminen vaikuttavat Itellan 
liiketoimintaan tarjoten mahdollisuuksia erityisesti Itella Informaatiolle ulkoistuspalvelujen ja 
monikanavaratkaisujen osalta. Toisaalta sähköisen korvautuvuuden kiihtyminen vaikuttaa 
tulostusliiketoimintaan, ja organisaatioiden välisessä sähköisessä tietoliikenteessä näkyy heikentynyt 
markkinatilanne. 
 
Liikevaihto ja tulos huhti-kesäkuussa 2013 
 
Itella-konsernin liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 4,6 % ja oli 495,1 (473,2) miljoonaa euroa. 
Liikevaihto oli edellisvuoden tasolla Itella Viestinvälityksessä 283,2 (283,2) miljoonaa euroa, kasvoi 
Itella Logistiikassa 217,3 (188,9) miljoonaan euroon ja laski Itella Informaatiossa 66,8 (67,8) 
miljoonaan euroon. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni ja oli 2,4 (5,9) miljoonaa euroa, eli 
0,5 % (1,2 %) liikevaihdosta.  
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Katsauskauden liiketulosta rasittivat pääosin uudelleenjärjestelyistä johtuneet kertaluonteiset erät 
12,5 (9,0) miljoonaa euroa. Liiketoimintaryhmien kertaluonteisia eriä kuvataan jäljempänä tarkemmin 
liiketoimintaryhmäkohtaisten tulosarviointien yhteydessä. Konsernitason kertaluonteisiin eriin sisältyy 
Itella Pankin myynnistä saatu myyntivoitto 1,6 miljoonaa euroa. 
 
Liiketulos heikkeni edellisvuodesta ja oli -10,1 (-3,1) miljoonaa euroa, joka oli -2,0 % (-0,7 %) 
liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli -14,4 (-5,7) miljoonaa euroa.  
 
Liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuussa 2013 
 
Itella-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 991,1 (958,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi 3,4 
%. Paikallisissa valuutoissa liikevaihdon kasvu oli 3,5 %. Liikevaihto laski Itella Viestinvälityksessä 
575,7 (579,4) miljoonaan euroon ja Itella Informaatiossa 136,7 (142,2) miljoonaan euroon, ja kasvoi 
Itella Logistiikassa 422,5 (370,6) miljoonaan euroon. Suomessa liikevaihto kasvoi 7,9 % ja laski 
muissa maissa 6,1 %. Kansainvälisen liikevaihdon osuus oli 29 % (32 %).  
 
Konsernin liiketulos ilman kertaluonteisiä eriä heikkeni ja oli 14,8 (28,7) miljoonaa euroa. Liiketulos 
ilman kertaluonteisia eriä heikkeni Itella Viestinvälityksessä 29,9 (36,0) miljoonaan euroon ja Itella 
Logistiikassa -13,7 (-3,5) miljoonaan euroon. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani Itella 
Informaatiossa 10,9 (5,8) miljoonaan euroon. 
 
Tulosta rasittavat kertaluonteiset erät 14,1 (10,7) miljoonaa euroa, joista henkilöstöön liittyviä kuluja 
oli 14,0 miljoonaa euroa. 
 
Konsernin liiketulos oli 0,7 (18,0) miljoonaa euroa, eli 0,1 % liikevaihdosta (1,9 %). Liiketulos heikkeni 
kaikissa liiketoimintaryhmissä paitsi Itella Informaatiossa. Konsernin nettorahoituskulut olivat 7,5 
(4,4) miljoonaa euroa, sisältäen arvostustappioita -1,1 (voittoa 0,9) miljoonaa euroa. 
 
Konsernin tulos rahoituserien jälkeen oli -6,8 (13,6) miljoonaa euroa. Tuloverot olivat yhteensä -0,5 
(9,4) miljoonaa euroa.  
 
Konsernin tulos tilikaudelta oli -6,2 (4,2) miljoonaa euroa. 
 
Liiketoiminnan nettorahavirta oli 25,1 (43,1) miljoonaa euroa. 
 
Oman pääoman tuottoprosentti (liukuva 12 kuukautta) oli 0,5 % (-1,8 %). 
 
Tehostamisohjelma vuosille 2013 - 2014 
 
Itella julkisti kilpailukyvyn ja kannattavuuden varmentamiseksi huhtikuussa uuden 
tehostamisohjelman kattamaan vuodet 2013 - 2014. Ohjelma on käynnistetty ja sen tavoitteena on 
100 miljoonan euron kulusäästöt. Säästöjä haetaan uudelleenjärjestelyillä, kannattamattomien 
toimintojen karsimisella, hankinnan tehostamisella ja tuottavuuden parantamisella. Osana ohjelmaa 
Itella on myynyt Itella Pankin, päättänyt huhtikuussa aloitetut hallinnon yhteistoimintaneuvottelut, 
ulkoistanut osan ICT-toiminnoista ja terävöittänyt hankintaa. 
 
Itella Viestinvälitys  
 
Huhti-kesäkuu 
 
Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmän liikevaihto pysyi ennallaan ja oli 283,2 (283,2) miljoonaa 
euroa.  
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Liiketoimintaryhmän liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni ja oli 8,5 (10,7) miljoonaa euroa. 
Liiketulosprosentti oli 3,0 % (3,8 %). Tuloksen heikentyminen johtui sähköisen korvautuvuuden 
aiheuttamasta osoitteellisten lähetysten volyymien laskusta sekä keskihintojen alenemisesta 
asiakkaiden siirtyessä kevyempiin ja edullisempiin postilähetyksiin. Markkinointimateriaalin 
vähentyminen ja osittainen siirtyminen osoitteellisesta osoitteettomaan jakeluun vaikutti myös 
osaltaan keskihinnan kehitykseen. Pakettiliiketoiminta jatkoi edelleen kasvukäyrällä saavuttaen 5 %:n 
kasvun erityisesti verkkokaupan ja kuluttajapakettien hyvän kehityksen myötä.  
 
Viestinvälitys on tehostanut ja joutuu jatkossakin tehostamaan toimintaansa sopeuttaakseen 
kustannuksensa laskeviin osoitteellisten lähetysten volyymeihin. Katsauskaudella kirjattiin 
henkilöstön uudelleenjärjestelyistä johtuneita kertaluonteisia kuluja 3,4 (-) miljoonaa euroa.  
 
Yleispalveluvelvoitteen alaisten palveluiden liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 10,7 % (10,6) % Itella 
Viestinvälityksen liikevaihdosta. 
 
Yleisimmät käteismaksulliset postimaksut muuttuivat 3. kesäkuuta, jolloin 1. luokan postimerkin 
hintaa nostettiin 85 senttiin (ennen 80 senttiä) ja 2. luokan postimerkin hintaa 75 senttiin (ennen 70 
senttiä). Suomalaiset kotitaloudet käyttävät korttien, kirjeiden ja pakettien lähettämiseen yhteensä 
keskimäärin hieman alle 30 euroa vuodessa, joten vuositasolla korotus kotitaloutta kohti on noin 1,50-
2 euroa. 
 
Tammi-kesäkuu 
 
Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmän liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 0,6 % ja oli 575,7 (579,4) 
miljoonaa euroa.  
 
Liiketoimintaryhmän liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni ja oli 29,9 (36,0) miljoonaa euroa. 
Liiketulosprosentti oli 5,2 % (6,2 %). Katsauskaudella kirjattiin henkilöstön uudelleenjärjestelyistä 
johtuneita kertaluonteisia kuluja 4,2 (-) miljoonaa euroa.  
 
Postilähetysten jakeluvolyymit kehittyivät vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla verrattuna 
edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon seuraavasti:  

 
 Osoitteellisten kirjelähetysten kokonaisvolyymi -5 % (-3 %) 
 Osoitteeton suoramarkkinointi +14 % (+18 %) 
 Sanomalehdet -5 % (-9 %) 
 Aikakauslehdet -7 % (-4 %) 
 Pakettipalvelut +5 % (+6 %)  
 Sähköiset kirjeet +16 % (+43 %) 

 
Viestinvälityksen ja asiakkaiden liiketoimintaympäristön murros jatkuu. Talouden laskusuhdanteessa 
ja markkinan digitalisoituessa kirjevolyymien lasku on kiihtynyt ja lehtimarkkina heikentynyt yleisen 
taloustilanteen ja sähköisen korvautuvuuden vaikutuksesta. Samanaikaisesti verkkokaupan ja 
pakettipalveluiden kasvu jatkui. Myös osoitteeton suoramarkkinointi kasvoi edelleen, ollen kuitenkin 
edellisvuoden kasvua hieman maltillisempaa.  
 
Postin tarjoaman maksuttoman sähköisen postilaatikon Netpostin käyttäjämäärä nousi kesäkuun 
lopussa 505 000:een, eli 26 % edellisvuodesta. 
 
Postin palvelupisteitä oli kesäkuun lopussa yhteensä 1 286. Näistä Postin omia pisteitä oli 102 ja 
yrittäjien hoitamia myyntipisteitä 897. Postin pakettiautomaatteja avattiin tammi-kesäkuussa 156 ja 
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niitä oli kesäkuun lopussa yhteensä 287. Tavoitteena on kasvattaa erilaisten palvelupisteiden määrä 
1 500:een vuoteen 2016 mennessä. 
 
Tammi-kesäkuussa investoitiin suunnitelman mukaisesti 12,5 (12,2) miljoonaa euroa tuotannollisiin 
hankkeisiin ja pakettiautomaatteihin. 
 
Itella Logistiikka   
 
Huhti-kesäkuu 
 
Itella Logistiikka -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 15,0 % ja oli 217,3 (188,9) 
miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi yrityskaupan tukemana Suomessa sekä Venäjällä. 
 
Liiketoimintaryhmän liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni ja oli -3,3 (-1,8) miljoonaa euroa. 
Kannattavuus heikkeni Suomessa sekä sopimuslogistiikassa että autorahdissa. Toisen neljänneksen 
tulos oli Venäjällä tyydyttävä ja parani Skandinaviassa edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
Osana tehostamisohjelman toteutusta katsauskaudella kirjattiin kertaluonteisia kuluja 5,5 (-7,4) 
miljoonaa euroa. Henkilöstön uudelleenjärjestelykuluja kirjattiin 4,9 (0,4) miljoonaa euroa sekä muita 
eriä 0,6 miljoonaa euroa. Edellisvuoden kertaluonteisiin eriin sisältyy Itella Logistiikan vuonna 2008 
hankkiman venäläisen logistiikkakonsernin lisäkauppahinta, jolla oli 7,0 miljoonan euron 
kertaluonteinen positiivinen tulosvaikutus.  
 
Kertaluonteisista eristä johtuen liiketulos heikkeni ja oli -8,8 (5,5) miljoonaa euroa.  
 
Tammi-kesäkuu 
 
Itella Logistiikka -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 14,0 % ja oli 422,5 (370,6) 
miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Venäjällä sekä Suomessa yrityskaupan tukemana.  
 
Liiketoimintaryhmän liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni ja oli -13,7 (-3,5) miljoonaa euroa. 
Liiketulos heikkeni ja oli tappiollinen -20,0 (2,6) miljoonaa euroa. Kertaluonteisia kuluja kirjattiin 6,3 
(tuloja -6,1) miljoonaa euroa. Kertaluonteisista kuluista henkilöstön uudelleenjärjestelykuluja oli 5,7 
(0,7) miljoonaa euroa. Edellisvuoden kertaluonteisiin eriin sisältyy Itella Logistiikan vuonna 2008 
hankkiman venäläisen logistiikkakonsernin lisäkauppahinta, jolla oli 7,0 miljoonan euron 
kertaluonteinen positiivinen tulosvaikutus. 
 
Itella Logistiikan investoinnit olivat 9,9 (23,1) miljoonaa euroa, joista merkittävimmät tehtiin 
Orimattilan Pennalassa sijaitsevaan logistiikkakeskukseen ja Venäjän varastopalveluihin. Orimattilan 
Pennalan uusi logistiikkakeskus valmistui kokonaisuudessaan kesäkuussa 2013. Keskuksen 
kokonaisinvestointi on yli 60 miljoonaa euroa. 
 
Itella Informaatio   
 
Huhti-kesäkuu 
 
Itella Informaatio -liiketoimintaryhmän liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 66,8 (67,8) miljoonaa euroa. 
Liikevaihto laski 1,4 %. Vertailukelpoinen liikevaihto kuitenkin kasvoi taloushallinnon 
ulkoistuspalveluiden sekä monikanava- ja tulostusliiketoiminnan kasvun ansiosta 6 % 
edellisvuodesta.   
 



 

7 
 

Liiketoimintaryhmän liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani ja oli 4,5 (2,5) miljoonaa euroa. 
Tulosparannus johtuu erityisesti taloushallinnon ulkoistuspalveluiden kasvusta sekä parantuneesta 
tehokkuudesta tuotannossa ja kasvun kautta tulleesta skaalaedusta. Talouden laskusuhdanne näkyy 
hitaassa ulkoistusprojektien myynnissä ja lisenssimyynnissä. 
 
Katsauskaudella kirjattiin kertaluonteisia kuluja 1,9 (16,3) miljoonaa euroa. Kertaluonteiset kulut 
kohdistuivat henkilöstön uudelleenjärjestelyihin 1,9 (2,1) miljoonaa euroa. Liiketulos parani ja oli 2,6 
(-13,8) miljoonaa euroa. 
 
Yhä useampi asiakas ostaa postijakelun sisältävän monikanava- ja tulostusliiketoimintapalvelun. 
Monikanava- ja tulostusliiketoiminta kehittyi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa positiivisesti varsinkin 
iPost-ja iBilling-ratkaisujen johdosta. Tulostus- ja skannausvolyymien kasvu kuitenkin hidastui jonkin 
verran katsauskauden loppua kohden. Maksuliikenteen automatisointipalveluiden kannattavuus oli 
toisella neljänneksellä lievästi viime vuotta jäljessä. Taloushallinnon ulkoistuspalveluissa 
kannattavuus parani, mutta oli edelleen selvästi alle tavoitteen. Tämä johtuu panostuksista kasvuun, 
prosessien kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. 
 
Tammi-kesäkuu 
 
Itella Informaatio -liiketoimintaryhmän liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 3,9 % ja oli 136,7 (142,2) 
miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kuitenkin kasvoi 7,5 miljoonaa euroa, eli 5,8 % 
edellisvuodesta. 
  
Liiketoimintaryhmän liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani 10,9 (5,8) miljoonaan euroon. 
Kertaluonteisia kuluja kirjattiin 1,9 (16,8) miljoonaa euroa. Kertaluonteisista kuluista 1,9 (2,6) 
miljoonaa euroa liittyy henkilöstön uudelleenjärjestelyyn. 
  
Itella-konsernin palkkapalvelu siirtyi Silta Oy:ltä Itella Informaation hoitoon vuoden 2013 alusta.  
  
Itella Informaation investoinnit olivat 1,2 (1,7) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyvät lähinnä 
aktivoituihin kehitysprojekteihin ja tulostusliiketoiminnan ylläpitoinvestointeihin. 
 

Liiketoimintaryhmien 
avainluvut, (milj. euroa) 4-6/2013 4-6/2012 Muutos 1-6/2013 1-6/2012 Muutos 
Liikevaihto              
Itella Viestinvälitys 283,2 283,2 0,0 % 575,7 579,4 -0,6 % 
Itella Logistiikka 217,3 188,9 15,0 % 422,5 370,6 14,0 % 
Itella Informaatio 66,8 67,8 -1,4 % 136,7 142,2 -3,9 % 
Muut toiminnot 15,2 16,0 -5,2 % 30,6 31,5 -2,7 % 
Sisäinen myynti -87,4 -82,7 5,6 % -174,5 -165,2 5,6 % 
Konserni yhteensä 495,1 473,2 4,6 % 991,1 958,5 3,4 % 
              
Liiketulos (oikaistu) *)             
Itella Viestinvälitys  8,5 10,7 -20,8 % 29,9 36,0 -17,1 % 
Itella Logistiikka  -3,3 -1,8 neg -13,7 -3,5 neg 
Itella Informaatio 4,5 2,5 77,5 % 10,9 5,8 89,6 % 
Muut toiminnot  -7,2 -5,5 neg -12,3 -9,6 neg 
Konserni yhteensä 2,4 5,9 -59,8 % 14,8 28,7 -48,5 % 
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Liiketulos             
Itella Viestinvälitys  5,1 10,7 -52,8 % 25,6 36,0 -28,8 % 
Itella Logistiikka  -8,8 5,5 .. -20,0 2,6 .. 
Itella Informaatio 2,6 -13,8 .. 9,0 -11,0 .. 
Muut toiminnot  -8,9 -5,5 neg -14,0 -9,6 neg 
Konserni yhteensä -10,1 -3,1 neg 0,7 18,0 -96,1 % 
              
Liiketulos (oikaistu), % *)              
Itella Viestinvälitys 3,0 % 3,8 %   5,2 % 6,2 %   
Itella Logistiikka  -1,5 % -1,0 %   -3,2 % -0,9 %   
Itella Informaatio 6,7 % 3,7 %   8,0 % 4,1 %   
Konserni yhteensä  0,5 % 1,2 %   1,5 % 3,0 %   
              
Liiketulos, %             
Itella Viestinvälitys 1,8 % 3,8 %   4,5 % 6,2 %   
Itella Logistiikka  -4,1 % 2,9 %   -4,7 % 0,7 %   
Itella Informaatio 3,9 % -20,4 %   6,6 % -7,8 %   
Konserni yhteensä -2,0 % -0,7 %   0,1 % 1,9 %   

*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä  
 
 
Rahoitusasema ja investoinnit 
 
Konsernin liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 25,1 (43,1) miljoonaa euroa.   
 
Käyttöomaisuusinvestointeihin käytettiin 21,2 (35,9) miljoonaa euroa.  
 
Likvidit varat olivat kesäkuun lopussa 138,7 (175,8) miljoonaa euroa ja käyttämättömät sitovat 
luottolimiitit olivat 120,0 (120,0) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen velka oli 308,0 (324,4) 
miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 46,5 % (46,8 %) ja nettovelkaantumisaste 25,6 % (22,0 %). 
 
Henkilöstö 
 
Itella-konsernin palveluksessa oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 27 841 (27 431) henkilöä. 
Katsauskauden lopussa henkilöstömäärä oli 29 086 (28 803), joista 23 218 (22 839) työskenteli 
Suomessa.  

 
Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstö jakaantui liiketoimintaryhmittäin seuraavasti:  

 
 Itella Viestinvälitys 19 082 (19 373) henkilöä 
 Itella Logistiikka 7 361 (6 849) henkilöä 
 Itella Informaatio 2 208 (2 172) henkilöä 
 Konsernin muut toiminnot 435 (409) henkilöä 

 
Konsernin henkilöstökulut nousivat katsauskaudella 19,8 (laskivat edellisvuonna 4,1) miljoonaa 
euroa. Kasvua oli edellisvuoteen verrattuna 4,4 %. Henkilöstökuluihin sisältyi henkilöstön 
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uudelleenjärjestelykuluja 14,0 (3,3) miljoonaa euroa. Kuluja kasvatti etenkin VR Transpointin 
kappaletavaralogistiikan henkilöstön siirtyminen Itellan palvelukseen. 
 
Konsernirakenteen muutokset 
 
Itella Pankin koko osakekanta myytiin Säästöpankkiryhmälle 18.4.2013. Menestyminen pankkina olisi 
edellyttänyt selkeää laajenemista tuotealueille, joilla ei ole synergiaa Itellan ydinliiketoiminnan 
kanssa. 
 
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 
 
Liiketoiminnan riskejä kuvattiin vuoden 2012 tilinpäätöksen yhteydessä.  
 
Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kuluttajien luottamus talouteen heikkeni erityisesti Suomessa. 
Tämä näkyi laajasti asiakkaiden volyymeissa.  
 
Sähköinen korvautuvuus postijakelussa on kiihtynyt. Osoitteellisten kirjelähetysten volyymien lasku 
kiihtyi; laskua oli edellisvuoteen verrattuna -5 %. Vuotta aiemmin lasku oli -3 %. Joissakin EU-maissa 
postin kirjevolyymit ovat laskeneet Suomea selvästi nopeammin. Myös sanoma- ja aikakauslehtien 
volyymit jatkoivat laskua. Lisäksi pakettipalveluiden kasvu on hidastunut. 
 
Heikosta talouden tilanteesta johtuen erityisesti logistiikkaliiketoiminnassa joudutaan tekemään 
toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Riskinä voi olla toimenpiteiden riittämättömyys 
markkinatilanteen edelleen vaikeutuessa. Myös Venäjällä suhdannetilanne on heikentynyt. Tämä 
saattaa jatkuessaan vaikuttaa kuluttajakysyntään sekä markkinatilanteeseen Venäjällä kielteisesti ja 
heikentää Itellan kasvumahdollisuuksia.  
 
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn kanssa solmittu työehtosopimus päättyy lokakuussa 2013. 
Merkittävä osa Itellan Suomen työntekijöistä on sopimuksen piirissä. Keskeisen sopimuksen uudelleen 
neuvottelu voi pitkittyessään vaikuttaa Itellan toimintaan. 
 
Itella Logistiikan Shusharyn varastossa Pietarissa kaatui suuri osa hyllyjärjestelmästä heinäkuussa 
2012. Vastuukysymysten arviointi ja vakuutuskorvauksen laskenta ovat käynnissä, mutta 
vakuutuskorvausta ei vielä ole kokonaisuudessaan vahvistettu ja siten vahingon lopullinen vaikutus 
on vielä epävarma. Taseen muihin saamisiin on kirjattu vakuutusmaksusaaminen ja velkoihin 
lyhytaikainen vahinkovaraus.  
 
Toiminnan kausiluonteisuus 
 
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Liiketoimintaryhmien liikevaihto ja 
liikevoitto eivät kerry tasaisesti. Erityisesti ensimmäinen ja viimeinen neljännes ovat tyypillisesti 
vahvoja toisen ja kolmannen neljänneksen ollessa näitä heikompia. 
 
Loppuvuoden näkymät 
 
Konsernin vuoden 2013 liikevaihdon ennakoidaan kasvavan. Operatiivisen tuloksen ennen kertaeriä 
ennakoidaan pysyvän vuoden 2012 tasolla. Koko vuoden liikevoittoa arvioidaan rasittavan merkittävät 
kertaluonteiset kustannukset. 
 
Itella Viestinvälityksen liikevaihdon ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla ja operatiivisen 
liiketuloksen heikkenevän sähköisen korvautuvuuden sekä jakeluvolyymien laskun takia. 
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Itella Logistiikan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan merkittävästi VR Transpointin 
kappaletavaralogistiikan hankinnan tukemana. Operatiivisen tuloksen ennen kertaeriä ennakoidaan 
jäävän tappiolliseksi. 
 
Itella Informaation liikevaihdon ennakoidaan kasvavan selvästi ilman Saksan tulostusliiketoiminnan 
myynnin vaikutusta. Operatiivisen tuloksen ennakoidaan parantuvan selvästi. 
 
Investointien ennakoidaan laskevan vuodesta 2012. 
 
Helsingissä 23.7.2013  
 
Itella Oyj 
Hallitus 
 
LIITTEET 
 
Konsernin avainluvut 
Konsernin laaja tuloslaskelma 
Konsernitase 
Konsernin rahavirtalaskelma 
Laskelma oman pääoman muutoksista 
Osavuosikatsauksen liitetiedot 
 



Itella Oyj

Taulukko-osa tammi-kesäkuu 2013

Konsernin avainluvut
4-6 4-6 1-6 1-6 1-12

2013 2012 2013 2012 2012
Liikevaihto, milj. euroa 495,1 473,2 991,1 958,5 1 946,7
Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *) 2,4 5,9 14,8 28,7 53,2
Liiketulos (oikaistu), % *) 0,5 1,2 1,5 3,0 2,7
Liiketulos, milj. euroa -10,1 -3,1 0,7 18,0 39,0
Liiketulos, % -2,0 -0,7 0,1 1,9 2,0
Tulos ennen veroja, milj.euroa -14,4 -5,7 -6,8 13,6 30,8
Tilikauden tulos, milj. euroa -10,9 -7,5 -6,2 4,2 14,1
Oman pääoman tuotto (12 kk), % 0,5 -1,8 2,1
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), % 2,7 2,2 4,7
Omavaraisuusaste, % 46,5 46,8 46,2
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 25,6 22,0 23,5
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 16,1 23,5 27,1 45,2 134,7
Henkilöstö keskimäärin 27 841 27 431 27 460
Osingot, milj. euroa - - - - 6,8

*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä, katso liite 2.

1



Konsernin tuloslaskelma
4-6 4-6 1-6 1-6 1-12

miljoonaa euroa 2013 2012 2013 2012 2012

Liikevaihto  495,1 473,2 991,1 958,5 1 946,7

Liiketoiminnan muut tuotot 4,4 10,9 7,8 15,2 25,3
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Materiaalit ja palvelut 144,0 132,6 281,4 263,2 546,9
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 238,2 228,4 468,7 448,8 885,2
Poistot 23,4 21,8 46,9 43,6 88,0
Arvonalentuminen 3,0 - 3,0 - 1,4
Liiketoiminnan muut kulut 100,9 104,4 198,2 200,2 411,5

Liiketulos -10,1 -3,1 0,7 18,0 39,0
% liikevaihdosta -2,0 % -0,7 % 0,1 % 1,9 % 2,0 %

Rahoitustuotot ja -kulut -4,3 -2,7 -7,5 -4,4 -8,3

Tulos ennen veroja -14,4 -5,7 -6,8 13,6 30,8
% liikevaihdosta -2,9 % -1,2 % -0,7 % 1,4 % 1,6 %

Tuloverot 3,5 -1,8 0,5 -9,4 -16,7

Tilikauden tulos -10,9 -7,5 -6,2 4,2 14,1
% liikevaihdosta -2,2 % -1,6 % -0,6 % 0,4 % 0,7 %

Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -10,9 -7,5 -6,2 4,2 14,1
Määräysvallattomille omistajille - 0,0 - 0,0 -

-10,9 -7,5 -6,2 4,2 14,1

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tilikauden tulos -10,9 -7,5 -6,2 4,2 14,1

Muut laajan tuloksen erät 
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,1 -0,1 0,5 -0,1 -0,3
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 0,4 - 0,4 - -
Muuntoerot -9,1 -9,0 -13,6 6,1 10,9
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot - -0,7 - -1,5 -2,9
Verot muista laajan tuloksen eristä -0,1 0,2 -0,1 0,4 0,7
Tilikauden laaja tulos -19,7 -17,1 -19,0 9,0 22,5

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -19,7 -17,1 -19,0 9,0 22,5
Määräysvallattomille omistajille - 0,0 - 0,0 -

-19,7 -17,1 -19,0 9,0 22,5
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Konsernitase
30.06. 30.06. 31.12.

miljoonaa euroa 2013 2012 2012

Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 186,4 172,0 186,9
Muut aineettomat hyödykkeet 86,9 83,7 100,3
Sijoituskiinteistöt 2,9 3,7 3,1
Aineelliset hyödykkeet 649,8 658,8 675,4
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,4 0,8 0,4
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 6,1 6,4 6,0
Pitkäaikaiset saamiset 12,7 13,0 13,0
Laskennalliset verosaamiset 21,6 15,9 13,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä 966,8 954,4 998,9

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 7,4 7,0 6,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset 316,7 295,3 329,9
Tuloverosaamiset 7,0 14,5 2,1
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,7 1,3 2,6
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 15,2

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat 

71,7 91,0 56,2

Rahavarat 68,2 85,5 90,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä 471,6 494,7 503,0

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 10,3 11,5 10,7

Varat yhteensä 1 448,7 1 460,6 1 512,5

Oma pääoma
Osakepääoma 70,0 70,0 70,0
Käyttörahasto 142,7 142,7 142,7
Käyvän arvon rahasto 0,7 0,0 -0,2
Muuntoerot -6,9 1,9 6,7
Kertyneet voittovarat 454,4 459,9 467,5
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 661,0 674,5 686,7
Määräysvallattomille omistajille kuuluva oma 
pääoma

- 0,0 -

Oma pääoma yhteensä 661,0 674,4 686,7

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 50,5 52,1 54,1
Pitkäaikaiset korolliset lainat 276,3 294,7 288,3
Muut pitkäaikaiset velat 12,7 10,2 12,2
Pitkäaikaiset varaukset 19,4 19,1 18,6
Eläkevelvoitteet 7,3 7,8 8,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä 366,2 383,9 381,5

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset lainat 31,5 29,6 36,3
Ostovelat ja muut velat 357,7 356,8 375,7
Tuloverovelat 8,5 13,8 1,2
Lyhytaikaiset varaukset 23,4 1,7 30,4
Lyhytaikaiset velat yhteensä 421,1 401,9 443,7

Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin 
liittyvät velat 0,5 0,5 0,5

Velat yhteensä 787,8 786,3 825,8

Oma pääoma ja velat yhteensä 1 448,7 1 460,6 1 512,5
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Konsernin rahavirtalaskelma
1-6 1-6 1-12

miljoonaa euroa 2013 2012 2012

Tilikauden tulos -6,2 4,2 14,1
Oikaisut yhteensä 54,8 63,3 117,9
Käyttöpääoman muutos -15,3 -12,7 14,3
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 33,2 54,8 146,2

Rahoituserien netto -0,7 -1,4 -11,7
Maksetut verot -7,4 -10,4 -15,6
Liiketoiminnan nettorahavirta 25,1 43,1 118,9

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -3,6 -16,1 -28,1
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -17,6 -19,8 -45,4
Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden 
luovutustulot 1,1 2,6 7,4
Hankitut liiketoiminnot - -0,4 -41,5
Tytäryritysten myynti vähennettynä luovutushetken 
rahavaroilla 12,2 -10,4 -14,4

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
-14,8 -32,9 2,5

Muu investointien kassavirta 0,8 2,1 -3,1
Investointien nettorahavirta -22,0 -74,8 -122,5

Lainojen nettomuutos -12,1 -11,5 -19,0
Rahoitusleasingvelkojen maksut -3,8 -3,0 -6,6
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 0,3 - -4,2
Maksetut osingot -6,8 - -
Rahoituksen nettorahavirta -22,4 -14,5 -29,8

Rahavarojen muutos -19,3 -46,2 -33,4

Rahavarat katsauskauden alussa 90,3 132,0 121,0
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -2,8 -0,2 2,7
Rahavarojen käyvän arvon muutos 0,0 - 0,0
Rahavarat katsauskauden lopussa 68,2 85,5 90,3
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

miljoonaa euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma
Käyttö-
rahasto

Käyvän arvon 
rahasto

Muuntoerot
Kertyneet 

voittovarat
Yhteensä

Määräysval-
lattomien 
omistajien 

osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2012 70,0 142,7 0,1 -4,2 456,8 665,4 0,0 665,4
Laaja tulos

Tilikauden tulos 4,2 4,2 4,2
Muut laajan tuloksen erät: 

Käyvän arvon rahaston muutos -0,1 -0,1 -0,1
Muuntoeron muutos 6,1 6,1 6,1
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -1,1 -1,1 -1,1

Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,0 1,9 459,9 674,5 0,0 674,4
Liiketoimet omistajien kanssa

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0
Oma pääoma 30.06.2012 70,0 142,7 0,0 1,9 459,9 674,5 0,0 674,4

Oma pääoma 1.1.2013 70,0 142,7 -0,2 6,7 467,5 686,7 686,7
Laaja tulos

Tilikauden tulos -6,2 -6,2 -6,2
Muut laajan tuloksen erät: 

 Käyvän arvon rahaston muutos 0,9 0,9 0,9
Muuntoeron muutos -13,6 -13,6 -13,6
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 0,0 0,0

Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,7 -6,9 461,2 667,8 667,8
Liiketoimet omistajien kanssa

Osingonjako -6,8 -6,8 -6,8
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -6,8 -6,8 -6,8
Oma pääoma 30.06.2013 70,0 142,7 0,7 -6,9 454,4 661,0 661,0
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Liitetiedot

1. Laadintaperiaatteet

IFRS standardimuutokset
Konserni on soveltanut 1.1.2013 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja: 

 - IFRS 13
Konserni on soveltanut takautuvasti 1.1.2013 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja: 

 - IAS 19 (muutos)

Alla on kuvattu avaavaan taseeseen 1.1.2012 sekä vertailukauden tuloslaskelmaan tehtyjä muutoksia: 

miljoonaa euroa
Aiemmin
raportoidut 
luvut Muutos

Tase 1.1.2012
Laskennalliset verosaamiset 12,0 0,3 12,3
Eläkevelvoitteet 7,5 1,2 8,7
Oma pääoma 664,9 -0,9 664,0

Tuloslaskelma 1.1.2012 - 30.6.2012
Muut laajan tuloksen erät
     Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot - -1,5 -1,5
     Verot muista laajan tuloksen eristä - 0,4 0,4
Tilikauden laaja tulos - -1,1 -1,1

Standardin muutoksen myötä etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä taseeseen kirjataan velvoitteen 
raportointikauden päättymispäivän nykyarvo, aikaisempaa putkimenetelmää ei voida enää soveltaa. 
Kirjaamattomia eriä ei enää ole ja kaikki kokemusperäisistä tarkastuksista sekä vakuutusmatemaattisten 
oletusten muutoksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot ja -tappiot kirjataan muun laajan tuloksen eriin. 
Takautuva soveltaminen edellyttää, että vertailukauden alun tilanteesta laaditaan avaava tase, johon 
vertailukautta aikaisempia kausia koskevat oikaisut kirjataan.

Uudistetun
IAS 19 
standardin

Osavuosikatsaustiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen samoja 
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2012. Osavuosikatsausta laadittaessa on noudatettu 
voimassaolevia IFRS-standardeja ja -tulkintoja. Esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen 
yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole 
tilintarkastettuja.

Konserni aloitti tiettyjen valuuttamääräisten toimitilavuokrien suojaamisen 1.5.2013 alkaen Itella Logistiikan 
liiketoimintaryhmässä. Johdannaissopimusten merkitsemisessä kirjapitoon sovelletaan IAS 39 standardin 
mukaista rahavirran suojauslaskentaa. Katsauskaudella suojaus on ollut tehokas ja täyttänyt IAS 39 
rahavirtasuojausten suojauslaskennan soveltamisedellytykset.
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Takautuvasti tehdyt muut muutokset

Tase 1.1.2012

Aiemmin
raportoidut 
luvut Muutos

Korjauksen 
jälkeiset 
luvut

Vaihto-omaisuus 5,8 1,9 7,7

Oma pääoma 664,9 1,4 666,3
Laskennallinen verovelka 53,1 0,5 53,5

2. Segmentti-informaatio

4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
miljoonaa euroa 2013 2012 2013 2012 2012

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin
Itella Viestinvälitys 283,2 283,2 575,7 579,4 1 167,6
     segmenttien välinen osuus -14,2 -12,7 -29,6 -26,1 -54,6
Itella Logistiikka 217,3 188,9 422,5 370,6 781,5
     segmenttien välinen osuus -54,5 -51,6 -106,8 -102,1 -205,9
Itella Informaatio 66,8 67,8 136,7 142,2 270,1
     segmenttien välinen osuus -3,6 -2,5 -7,5 -5,7 -12,2
Muut toiminnot 15,2 16,0 30,6 31,5 63,1
     segmenttien välinen osuus -15,2 -15,9 -30,6 -31,3 -62,9
Eliminoinnit yhteensä -87,4 -82,7 -174,5 -165,2 -335,6
Yhteensä 495,1 473,2 991,1 958,5 1 946,7

Liiketulos liiketoimintasegmenteittäin, (oikaistu *) 
Itella Viestinvälitys 8,5 10,7 29,9 36,0 74,0
Itella Logistiikka -3,3 -1,8 -13,7 -3,5 -12,0
Itella Informaatio 4,5 2,5 10,9 5,8 15,6
Muut toiminnot -7,2 -5,5 -12,3 -9,6 -24,4
Yhteensä 2,4 5,9 14,8 28,7 53,2

Itella Viestinvälitys 3,4 - 4,2 - -
Itella Logistiikka 5,5 -7,4 6,3 -6,1 -2,5
Itella Informaatio 1,9 16,3 1,9 16,8 16,7
Muut toiminnot 1,7 - 1,7 - -
Yhteensä 12,5 9,0 14,1 10,7 14,2

Itella Viestinvälitys 5,1 10,7 25,6 36,0 74,0
Itella Logistiikka -8,8 5,5 -20,0 2,6 -9,5
Itella Informaatio 2,6 -13,8 9,0 -11,0 -1,1
Muut toiminnot -8,9 -5,5 -14,0 -9,6 -24,4
Yhteensä -10,1 -3,1 0,7 18,0 39,0

Liiketulos liiketoimintasegmenteittäin

Kertaluonteiset erät liiketoimintasegmenteittäin

Vaihto-omaisuuden arvostuksessa havaittu aikaisempien tilikausien virhe on korjattu takautuvasti seuraavassa 
taulukossa esitetyllä tavalla.
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Rahoitustuotot ja -kulut -4,3 -2,7 -7,5 -4,4 -8,3
Tilikauden tulos -10,9 -7,5 -6,2 4,2 14,1

miljoonaa euroa 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012

Varat 
Itella Viestinvälitys 473,8 478,1 476,8
Itella Logistiikka 645,1 607,2 689,7
Itella Informaatio 176,3 180,9 179,0
Muu toiminta ja kohdistamattomat 193,1 230,7 203,7
Eliminoinnit -39,6 -36,2 -36,7
Yhteensä 1 448,7 1 460,6 1 512,5

Velat
Itella Viestinvälitys 263,0 256,5 276,0
Itella Logistiikka 139,5 103,0 148,7
Itella Informaatio 43,6 52,6 47,3
Muu toiminta ja kohdistamattomat 381,2 410,4 390,5
Eliminoinnit -39,6 -36,1 -36,7
Yhteensä 787,8 786,3 825,8

Henkilöstö kauden lopussa
Itella Viestinvälitys 19 082 19 373 17 844
Itella Logistiikka 7 361 6 849 7 391
Itella Informaatio 2 208 2 172 2 168
Muut toiminnot 435 409 413
Yhteensä 29 086 28 803 27 816

*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä
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3. Hankitut ja myydyt liiketoiminnot

Hankitut liiketoiminnot 2013

Raportointikaudella ei ole hankittu liiketoimintoja.

Myydyt liiketoiminnot 2013

Myyty nettovarallisuus 30.4.

miljoonaa euroa 2013

Saamistodistukset ja muut saamiset 18,3
Rahavarat 1,9
Velat yleisölle ja julkisyhteisölle ja muut velat -7,7
Nettovarat 12,5
Vastike myynnistä 14,1
Myyntivoitto 1,6

Rahavirtavaikutus
miljoonaa euroa

Rahana suoritettava vastike 14,1
Luovutetun yrityksen rahavarat -1,9
Rahavirtavaikutus 12,2

4. Liikevaihto maantieteellisten alueiden mukaan
4-6 4-6 1-6 1-6 1-12

miljoonaa euroa 2013 2012 2013 2012 2012

Suomi 348,5 321,3 702,0 650,6 1 333,9
Muut Pohjoismaat 63,6 65,0 126,2 133,7 263,2
Baltian maat ja Venäjä 59,0 59,0 114,4 113,9 239,4
Muut maat 24,0 27,9 48,5 60,3 110,2
Yhteensä 495,1 473,2 991,1 958,5 1 946,7

5. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset
30.6. 30.6. 31.12.

miljoonaa euroa 2013 2012 2012

Kirjanpitoarvo kauden alussa 1.1. 675,4 664,1 664,1
Lisäykset 23,5 29,2 76,3
Vähennykset ja uudelleen ryhmittelyt -0,7 -3,8 -6,9
Poistot ja arvonalentumiset -34,7 -33,5 -67,3
Muuntoerot -13,7 2,8 9,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 649,8 658,8 675,4

Itella Oyj myi huhtikuussa Itella Pankki Oy:n koko osakekannan Säästöpankeille. Kaupan 
myötä Itella Pankin 29 työntekijää siirtyivät Säästöpankkien Pankin palvelukseen vanhoina 
työntekijöinä. Kaupasta kirjattu 1,6 miljoonan euron myyntivoitto on esitetty tuloslaskelman 
liiketoiminnan muissa tuotoissa.
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6. Käyvän arvon hierarkia käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista ja -veloista

Käyvät arvot raportointikauden lopussa
miljoonaa euroa Yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3

30.6.2013
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat
Pitkäaikaiset saamiset

Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset, suojauslaskennassa 5,3 5,3

Myyntisaamiset ja muut saamiset
Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinit, suojauslaskennassa 0,4 0,4
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

Rahamarkkinasijoitukset 38,2 38,2
Joukkovelkakirjalainat 50,7 39,7 11,0
Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinit, ei suojauslaskennassa 1,1 1,1
Sähkötermiinit, ei suojauslaskennassa 0,0 0,0

Myytävissä olevat rahoitusvarat
Pääomarahastosijoitukset 0,7 0,7

Yhteensä 96,4 39,7 56,0 0,7

Käypään arvoon arvostetut rahoitusvelat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat

Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit, ei suojauslaskennassa 0,2 0,2
Sähkötermiinit, ei suojauslaskennassa 0,7 0,7

Yhteensä 0,9 0,7 0,2

Käyvät arvot raportointikauden lopussa
miljoonaa euroa Yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3
31.12.2012
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat
Pitkäaikaiset saamiset

Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset, suojauslaskennassa 6,9 6,9

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Rahamarkkinasijoitukset 46,8 46,8
Joukkovelkakirjalainat 54,1 42,9 11,2
Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinit, ei suojauslaskennassa 0,1 0,1
Sähkötermiinit, ei suojauslaskennassa 0,0 0,0

Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset 1,8 1,8
Pääomarahastosijoitukset 0,8 0,8

Yhteensä 110,4 43,0 66,7 0,8

Käypään arvoon arvostetut rahoitusvelat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat

Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit, ei suojauslaskennassa 1,3 1,3
Sähkötermiinit, ei suojauslaskennassa 0,6 0,6

Yhteensä 1,9 0,6 1,3
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Hierarkiatasot:

toimivilla markkinoilla.
Taso 2: Käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin tietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin 
hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todennettavissa joko 
suoraan tai epäsuorasti. Näiden instrumenttien käyvän arvon määrittämisessä konserni käyttää yleisesti 
hyväksyttyjä arvostusmalleja, joiden tiedot perustuvat merkittäviltä osin todennettaviin markkinatietoihin.
Taso 3: Käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin tietoihin, jotka eivät perustu todettavissa
 olevaan markkinatietoon.

Täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista

Myytävissä olevat
miljoonaa euroa pääomarahastosijoitukset
2013
Kirjanpitoarvo 1.1. 0,8

Voitot ja tappiot yhteensä
Laajassa tuloslaskelmassa

Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,8
Ostot
Toteuttamiset -0,9

Kirjanpitoarvo 30.6. 0,7

Rahoitustuotoissa ja -kuluissa -0,6

Taso 1: Käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin hintoihin 

Raportointikauden lopussa hallussa olevista varoista kirjatut voitot ja tappiot yhteensä

Raportointikausien aikana ei tapahtunut siirtoja käypien arvojen hierarkiatasojen välillä. Konserni tunnistaa ja 
kirjaa siirrot eri tasojen välillä perustuen toteutuneisiin transaktiopäiviin tai hetkeen, jolloin syöttötietojen valinta 
olennaisesti muuttuu. 

Rahamarkkinasijoitukset arvostetaan käypään arvoon käyttäen raportointipäivän markkinakorkokäyriä. 
Joukkovelkakirjasijoitusten käyvät arvot perustuvat raportointipäivän markkinanoteerauksiin (taso 1) tai hintaan, 
joka perustuu havaittavissa olevaan markkinatietoon (taso 2). Pääomarahastojen arvostuksessa käytetään 
ulkopuolisten varainhoitajien toimittamia arvostuslaskelmia, jotka perustuvat yleisiin pääomarahastojen käytössä 
oleviin arvostusmalleihin. Valuuttatermiinien käypä arvo lasketaan arvostamalla termiinisopimukset 
raportointipäivän termiinikurssehin. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot lasketaan diskonttaamalla sopimusten 
ennakoidut kassavirrat raportointipäivän markkinakorkokäyrillä. Sähköjohdannaisten käyvät arvot perustuvat 
raportointipäivän markkinanoteerauksiin. 
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7. Konsernin vastuusitoumukset
30.6. 30.6. 31.12.

miljoonaa euroa 2013 2012 2012

Omasta puolesta annetut vakuudet 16,7 19,3 18,9
Vuokravastuut 371,6 345,1 381,1

Johdannaissopimukset
30.6. 30.6. 31.12.

miljoonaa euroa 2013 2012 2012

Valuuttajohdannaiset 
Valuuttatermiinit, ei suojauslaskennassa
Käypä arvo 1,0 0,0 -1,3
Nimellisarvo 129,1 110,4 121,4

Valuuttatermiinit, suojauslaskennassa
Käypä arvo 0,4 - -
Nimellisarvo 8,3 - -

Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset, suojauslaskennassa
Käypä arvo 5,3 5,8 6,9
Nimellisarvo 70,0 70,0 70,0

Sähköjohdannaiset
Sähkötermiinit, ei suojauslaskennassa
Käypä arvo -0,7 - -0,5
Nimellisarvo 6,1 - 8,0

Itellan sopimusasiakkaat ovat vaatineet Helsingin käräjäoikeudessa noin 94 miljoonan euron arvoisten 
maksettujen arvonlisäverojen palauttamista. Käräjäoikeus teki Itellan kannalta myönteisen päätöksen kesällä 
2011. Helsingin hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen ja palautti asian käräjäoikeuden käsittelyyn, jossa 
oikeudenkäynti alkoi vuonna 2012. Itella pitää asiakkaiden vaatimuksia kokonaisuudessaan perusteettomina.
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