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Itella Oyj

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007
Toimintaympäristö
Taloussuhdanne säilyi vahvana Itella-konsernin markkina-alueella, mikä vaikutti myönteisesti
konsernin palveluiden kysyntään.
Toimintaympäristön ja liiketoimintamallien murros jatkuu posti- ja viestinvälitysalalla. Sähköinen
viestintä ja tiedonvälitys luovat sopeutumispaineita painetun viestinnän ja kirjepalveluiden
liiketoiminnalle. Toimintaa laajennetaan markkinointiviestinnän, informaatiologistiikan ja logistiikan
alueille. Logistiikasta on tullut useille postitaustaisille yrityksille uusi tukijalka ja suurin kasvualue.
Kotimarkkinat ovat laajentuneet kansalliselta tasolta Euroopan laajuisiksi tai globaaleiksi.
Postitoiminnan sääntely on muutoksessa. EU:n postipalveludirektiivin voimaantuloa lykättiin kahdella
vuodella. Tammikuussa 2008 hyväksytyn direktiivin mukaisesti EU-maiden on avattava postipalvelut
kilpailulle vuoteen 2011 mennessä, elleivät ole tehneet sitä Suomen tapaan jo aiemmin. Yksitoista
jäsenmaata sai kahden vuoden ylimääräisen siirtymäajan. Direktiivin vaikutukset Suomessa riippuvat
siitä, miten sen toimeenpano toteutetaan kansallisessa lainsäädännössä.
Kilpailun vapautuminen avaa toiminnan arvoketjuja uusille toimijoille. Palveluiden tarjonta lisääntyy,
kilpailu kiristyy ja hintapaineet kovenevat.
Liikevaihto ja tulos
Itella-konsernin liikevaihto kasvoi 8,9 % ja oli 1 688,3 miljoonaa euroa vuonna 2007 (1 550,6
miljoonaa euroa vuonna 2006). Kasvusta 3,4 %-yksikköä tuli yritysostoista. Konsernin kasvu oli
Suomessa 5,6 % ja muissa maissa 20,0 %. Kokonaisliikevaihdosta 25 % (23 %) tuli Suomen
ulkopuolelta. Liikevaihto kasvoi kaikissa kolmessa liiketoimintaryhmässä.
Konsernin liikevoitto nousi 14,4 % ja oli 101,8 miljoonaa euroa (89,0 miljoonaa euroa). Tämä oli 6,0 %
(5,7 %) liikevaihdosta. Kaikki liiketoimintaryhmät tuottivat positiivisen tuloksen. Liikevoitto parani
Itella Viestinvälitys ja Itella Informaatio -liiketoimintaryhmissä, mutta heikkeni Itella Logistiikassa.
Lokakuun alussa tuli Suomessa voimaan uusi kaksivuotinen työehtosopimus, jonka tuomat
palkankorotukset lisäsivät viimeisen neljänneksen kustannuksia noin 16 miljoonaa euroa. Tilikauden
tulokseen sisältyi yhteensä 7,0 miljoonaa euroa alaskirjauksia tietojärjestelmistä, sovelluksista ja
kalusteista sekä 2,9 miljoonan euron varaukset muun muassa toimintojen uudelleenjärjestelyihin.
Kuluvaraus henkilöstön voittopalkkiojärjestelmään oli 6,0 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa euroa).
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Tulos rahoituserien jälkeen oli 109,5 miljoonaa euroa (94,4 miljoonaa euroa). Tuloverot olivat yhteensä
31,0 miljoonaa euroa (26,7 miljoonaa euroa), ja konsernin voitto tilikaudelta 78,5 miljoonaa euroa
(67,7 miljoonaa euroa). Oman pääoman tuottoprosentti oli 11,1 % (10,1 %).
IFRS-raportoinnissa esitetään ensisijaisina segmentteinä Itellan liiketoimintaryhmät: Itella
Viestinvälitys, Itella Informaatio ja Itella Logistiikka. Muissa toiminnoissa esitetään konsernijohdon ja
keskitettyjen palvelutoimintojen kustannukset, joita ei kohdistettu segmenteille.
Konsernin organisaatiossa tehtiin 1.1.2007 tiettyjä selvennyksiä, jotka vaikuttivat segmenttikohtaisiin
lukuihin. Lisäksi on tarkennettu periaatteita, joilla keskitettyjen palvelutoimintojen kustannuksia
kohdistetaan liiketoimintaryhmille. Näistä syistä vuoden 2006 segmenttikohtaiset vertailuluvut
poikkeavat edellisvuoden julkistetuista tilinpäätöstiedoista.

Itellan avainluvut
Liikevaihto, milj. euroa
Liikevoitto, milj.euroa
Liikevoittoprosentti
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa
Voitto ennen veroja, milj. euroa
Oman pääoman tuotto, %
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Omavaraisuusaste,%
Gearing, %
Henkilöstö keskimäärin
Investoinnit, milj. euroa
Osingot, milj. euroa

2007
1 688,3
101,8
6,0
101,8
109,5
11,1
15,6
65,9
-36,4
25 623

2006
1 550,6
89,0
5,7
90,9
94,4
10,1
14,1
65,1
-32,1
25 294

2005
1 348,2
97,8
7,3
86,2
103,7
10,0
15,4
63,5
-34,3
24 624

94,2

69,5

143,0

39,0 *)

27,0

43,0

*) hallituksen esitys

Itella Viestinvälitys
Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 2,8 % ja oli 893,8 miljoonaa euroa (869,7
miljoonaa euroa). Liikevaihdon kasvu oli orgaanista ja tuli kaikilta palvelualueilta.
Kirjeiden kokonaisvolyymi kasvoi edellisvuodesta hieman. 1. luokan kirjeiden määrä kasvoi noin 2 %
ja 2. luokan kirjeiden määrä väheni hieman.
Osoitteellisen suoramainonnan määrä väheni 1 %, mutta osoitteettoman suoramainonnan määrä
kasvoi 14 % edellisestä vuodesta. Mediamarkkinoiden erityisen kovan kilpailun johdosta
osoitteettoman jakelun keskihinnat laskivat edellisvuodesta.
Aikakauslehtien jakeluvolyymi kasvoi 2 %. Tilattujen sanomalehtien kehitys oli vakaata ja vastasi
yleistä levikinkehitystä. Sanomalehtien osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta on noin 8 %. Itellan
jakamien kaupunkilehtien volyymi laski edellisvuodesta.
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Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmän liikevoitto oli 88,9 miljoonaa euroa (73,6 miljoonaa euroa) eli
9,9 % (8,5 %) liikevaihdosta. Tuloksen paraneminen johtui kaikkien palveluiden hyvästä kysynnästä
sekä oman jakeluverkoston tehostuneesta käytöstä.
Inhouse-yksikön toimistopalvelut-liiketoiminta myytiin ISS Palvelut Oy:lle 1.9.2007. Kyseisen
liiketoiminnan vuotuinen liikevaihto oli noin 10 miljoonaa euroa. Kaupan myötä ISS Palveluihin siirtyi
noin 300 työntekijää.
Vuonna 2007 Itella Viestinvälityksessä käynnistettiin nelivuotinen kehityshanke postinlajittelun ja jakelun uudistamiseksi. Siihen liittyen vuosina 2007 - 2009 investoidaan noin 150 miljoonaa euroa
laitteisiin, järjestelmiin ja kiinteistöihin eri puolilla Suomea.
Itella Informaatio
Itella Informaatio -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 201,1 miljoonaan euroon (171,3 miljoonaa
euroa) eli 17,4 %. Yritysostoista johtunut kasvu oli 6,4 %-yksikköä. Liikevaihto kehittyi suotuisasti
kaikilla palvelualueilla ja kaikissa maissa Saksaa lukuun ottamatta.
Liiketoimintaryhmän liikevoitto oli 5,4 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa tappiota) eli 2,7 %
(-3,1 %) liikevaihdosta. Tuloksen paraneminen johtui dokumenttien hallintapalveluiden ja sähköisen
liiketoiminnan hyvästä kehityksestä sekä esikuntakustannusten alenemisesta. Saksassa ja Ruotsissa
tulosta rasittivat erityisesti tulostuspalveluiden hintakilpailu ja volyyminlasku sekä panostukset
sähköisten palveluiden käynnistykseen.
Itella Logistiikka
Itella Logistiikka -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 619,8 miljoonaan euroon (530,0 miljoonaa
euroa) eli 16,9 %. Kasvusta 7,9 %-yksikköä tuli yritysostoista. Suomalainen SHW Logistiikka Oy on
mukana luvuissa 1.6.2007 alkaen ja ruotsalainen PS Logistics AB 1.8.2007 alkaen. Edellisvuoden
yritysostoista Itella Logistics AB (entinen Roadlink AB) on mukana luvuissa 1.3.2006 alkaen ja Itella
Logistics AS (entinen Universal Spedisjon AS) 1.9.2006 alkaen. Logistiikan kaikkien palveluiden
kysyntä jatkui voimakkaana. Suomessa erityisesti Express- ja pakettipalveluiden kehitys oli vahvaa.
Itella Logistiikka -liiketoimintaryhmän liikevoitto oli 22,2 miljoonaa euroa (36,7 miljoonaa euroa) eli
3,6 % (6,9 %) liikevaihdosta. Tulosta heikensivät kohonneiden tuotantokustannusten vaikea
hallittavuus voimakkaassa kasvuvaiheessa, rahti- ja huolintaliiketoiminnan kireä kilpailutilanne sekä
Venäjän liiketoiminnan käynnistyskustannukset.
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Liiketoimintaryhmien avainluvut, miljoonaa euroa

Itella Viestinvälitys
Liikevaihto
Liikevoitto
Liikevoitto-%
Itella Informaatio
Liikevaihto
Liikevoitto/tappio
Liikevoitto-%
Itella Logistiikka
Liikevaihto
Liikevoitto
Liikevoitto-%
Muut toiminnot
Liikevaihto
Liikevoitto/tappio
Liikevoitto-%
Sisäinen myynti
KONSERNI YHTEENSÄ
Liikevaihto
Liikevoitto
Liikevoitto-%

2007

2006

Muutos

893,8
88,9
9,9 %

869,7
73,6
8,5 %

2,8 %
20,8 %

201,1
5,4
2,7 %

171,3
-5,3
-3,1 %

17,4 %
..

619,8
22,2
3,6 %

530,0
36,7
6,9 %

16,9 %
-39,5 %

16,8
-14,7
-87,5 %
-43,2

21,5
-16,0
-74,4 %
-41,9

-21,9 %
..

1688,3
101,8
6,0 %

1 550,6
89,0
5,7 %

8,9 %
14,4 %

..

Liiketoiminnan riskit
Vuoden 2007 aikana tarkennettiin riskienhallinnan periaatteita ja käytäntöjä, niin että ne voidaan
viedä osaksi konsernin johtamis- ja kehittämisprosesseja. Konserniin perustettiin riskienhallinnasta
vastaava rooli (Chief Risk Officer), minkä lisäksi liiketoimintaryhmiin nimettiin riskienhallinnan
koordinointi- ja tukihenkilöt.
Toimintaympäristön riskit liittyvät muun muassa viestintäteknologian muutoksiin. Lähivuosien
merkittävä epävarmuus koskee fyysisen viestinnän sähköistä korvautumista, mikä vähentää
kirjeliikennettä mahdollisesti nopeutuvassa tahdissa. Muutokseen valmistaudutaan tehostamalla
jatkuvasti jakeluverkon tuottavuutta ja resurssien oikea-aikaista kohdentamista volyymien mukaan.
Vuonna 2011 voimaantuleva EU-postipalveludirektiivi tuonee muutoksia alan sääntelyyn,
toimialarakenteeseen ja kilpailutilanteeseen, mikä vaikuttaa myös Itellan liiketoimintaan.
Yritysostoihin liittyvät riskit ovat Itellassa keskeisiä, koska tavoitteena on laajentua yritysostoin myös
jatkossa. Riskit liittyvät strategian mukaisten kohteiden tunnistamiseen, kauppaan liittyviin teknisiin
järjestelyihin, kauppahintoihin ja -ehtoihin sekä integrointiin osaksi konsernia. Itellan yritysosto- ja
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integraatio-osaamista sekä niihin liittyviä prosesseja kehitetään jatkuvasti sekä konsernitasolla että
liiketoimintaryhmien sisällä.
Henkilöstöresursseihin ja -osaamiseen liittyy merkittäviä riskejä. Itellalla on samanaikaisesti sekä
voimakkaita tehostustarpeita että työvoimapulaa suorittavissa tehtävissä ja myös tietyillä
erityisosaamisalueilla. Merkittävimpiä tulokseen vaikuttavia riskejä tulee lähivuosina olemaan, kuinka
joustavasti henkilöstökustannuksia pystytään sopeuttamaan kirjevolyymien muutoksiin.
Työturvallisuuteen liittyviä riskejä hallitaan ehkäisemällä tapaturmia, työkyvyttömyystapauksia ja
sairauspoissaoloja. Myös työterveyshuollossa panostetaan ennaltaehkäisevään toimintaan.
Keskeisiä tulokseen vaikuttavia riskejä ovat merkittävien kustannustekijöiden kuten polttoaineiden,
energian ja työvoiman kallistuminen.
Tietojärjestelmien ja -tekniikan riskit liittyvät muun muassa järjestelmien toimintavarmuuteen,
käytettävyyteen, tietoturvaan ja tietojen saatavuuteen.
Rahoitusriskit ja niiden hallinta on selvitetty konsernitilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 30.
Toiminnan ohjaukseen ja päätöksentekoinformaatioon liittyviä riskejä ovat esimerkiksi hinnoitteluun,
sopimusten hallintaan ja suoritusten mittaukseen liittyvät operatiiviset haasteet. Näitä riskejä hallitaan
prosessijohtamisen ja systemaattisen laatutyön keinoin.
Vakuutuksilla pyritään kattamaan kaikki ne riskit, jotka ovat taloudellisesti tai muista syistä järkevää
hoitaa vakuuttamalla. Henkilöstöä, toiminnan jatkuvuutta, omaisuutta ja vastuita koskevat
vakuutukset hoidetaan keskitetysti konsernitasolla. Vastuuriskeihin sisältyvät sekä toiminnasta ja
tuotteista aiheutuvat että johdon vastuut. Omavastuiden mitoituksessa otetaan huomioon konsernin
riskinkantokyky.
Konsernirakenteen muutokset
Itella Informaatio -liiketoimintaryhmään ostettiin Ruotsissa Infologistics AB, joka on mukana konsernin
luvuissa 1.1.2007 alkaen. Sen liikevaihtovaikutus oli noin 10 miljoonaa euroa. Yrityskaupan myötä
Itellaan siirtyi 110 työntekijää.
Itella Logistiikka -liiketoimintaryhmään ostettiin SHW Logistiikka Oy, joka on mukana konsernin
luvuissa 1.6.2007 alkaen. Yhtiön liikevaihto oli edellisenä vuonna noin 8 miljoonaa euroa, ja sen
palveluksessa oli noin 80 työntekijää. Ruotsissa liiketoimintaryhmään ostettiin PS Logistics AB, joka on
mukana konsernin luvuissa 1.8.2007 alkaen. Sen liikevaihto oli noin 9 miljoonaa euroa ja työntekijöitä
noin 20.
Itella myi 1.9.2007 Inhouse-yksikön toimistopalvelut, jonka vuotuinen liikevaihto oli noin 10 miljoonaa
euroa ja johon kuului noin 300 työntekijää.
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Investoinnit
Itella-konsernin käyttöomaisuuden lisäykset olivat 71,9 miljoonaa euroa (42,2 miljoonaa euroa).
Merkittävimmät käyttöomaisuusinvestoinnit kohdistuivat koneisiin ja laitteisiin sekä rakennuksiin.
Tilikauden aikana käynnistyi postinkäsittelyn kolmivuotinen investointiohjelma, joka on yksi yrityksen
suurimmista investoinneista vuosikymmeniin. Yritysostoihin käytettiin 22,3 miljoonaa euroa (27,3
miljoonaa euroa). Konsernin kokonaisinvestoinneista 41 % kohdistui Suomen ulkopuolisiin
liiketoimintoihin.
Tutkimus- ja kehitystoiminta
Itella-konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat 30,5 miljoonaa euroa eli 1,9 % konsernin
liiketoiminnan menoista vuonna 2007. Vastaavat luvut vuosilta 2006 ja 2005 olivat 32,8 miljoonaa
euroa (2,2 %) ja 23,9 miljoonaa euroa (1,8 %).
Tutkimustoiminnassa ovat keskeisiä vuosittaiset analyysit liittyen konsernin strategian toteuttamiseen
ja kilpailussa menestymiseen, asiakastyytyväisyyteen sekä henkilöstön sitoutumiseen. Kotimaan
kirjeen palvelutasomittaus perustuu postitoimintalaissa edellytettyihin palvelutasovaatimuksiin.
Kansainvälisen liikenteen palvelutasomittaus perustuu kansainvälisiin sopimuksiin muodostaen
perusteet yhdysliikennemaksuille. Vuoden 2007 uusia tutkimuskohteita olivat Itella-brandin
tunnettuus, kuluttajien asiakastarpeet sekä nuorten mediakäyttäytyminen ja siinä erityisesti
printtimedian tulevaisuuden ennustaminen.
Vuonna 2007 saatiin toimitusketjun ohjaamiseen liittynyt SCM-ohjelma päätökseen Itella Logistiikka liiketoimintaryhmässä. Ohjelmassa syntyi suunnitelmat pakettiliiketoiminnan tuotevalikoiman
yksinkertaistamiseksi, tuotantoprosessin virtaviivaistamiseksi sekä logistiikan TRseurantatietojärjestelmän parantamiseksi.
Itella Viestinvälitys -liiketoiminnassa käynnistettiin vuoteen 2011 kestävä lajitteluverkoston
uudistaminen kehittyneellä lajitteluteknologialla ja tietojärjestelmillä. Tavoitteena on lisätä tuotannon
joustavuutta, prosessien tehokkuutta sekä mahdollistaa uusien toiminnallisuuksien tarjoaminen
asiakkaille.
Tavoittamisen hallinnan ohjelman ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön Itella Viestinvälityksessä, kun
osoitetietojen ylläpitopalvelu laajennettiin koskemaan myös kuluttajan muita yhteystietoja. Nyt
ohjelman painopisteenä on eri vastaanottotapojen ja -kanavien preferenssienhallinnan kehittäminen.
Merkittäviä kehityspanostuksia tehtiin myös NetPosti-palvelut -liiketoimintayksikössä, jossa
kehitetään ratkaisuja tulevaisuuden sähköiseen asiointiin ja tavoittamiseen.
Vuonna 2007 panostettiin jakelu- ja kuljetustoiminnan kannalta merkittäviin mobiili- ja
seurantateknologioihin. RFID-teknologian, paikkatiedon ja paikantamisen tutkimista sekä
sovelluskohteiden etsimistä jatkettiin.
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Ympäristövaikutukset
Itellan ympäristövaikutuksista valtaosa liittyy kasvihuonekaasupäästöihin. Keväällä 2007 Itella sitoutui
vähentämään hiilidioksidipäästöjä 10 % vuoteen 2012 mennessä (vertailuvuosi 2007). Tavoitteeseen
pyritään vähentämällä ajoneuvojen polttoaineen kulutusta kuljetusten suunnittelun, ajajien
koulutuksen ja vaihtoehtoisten polttoaineiden avulla sekä vähentämällä kiinteistöjen
energiankulutusta. Sisäistä ympäristötehokkuutta parannetaan myös kierrätyksen ja jätehuollon
tehostamisella ja hankintojen ohjaamisella. Ulkoista ympäristötehokkuutta parannetaan tarjoamalla
asiakkaille logistiikkapalveluja tuotteiden ja niiden pakkausten uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen
sekä luomalla asiakkaille informaatiologistiikan palveluita, joiden avulla tieto liikkuu ei-fyysisessä
muodossa. Ympäristöasioista kerrotaan tarkemmin vuosikertomuksen sivulla 34. Konserni ei ole
julkaissut ulkopuolisen riippumattoman tahon varmentamaa ympäristöraporttia.
Rahoitus
Konsernin liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 153,3 miljoonaa euroa (97,5 miljoonaa
euroa). Käyttöomaisuuden ja liiketoiminnan myynneistä kertyi 16,2 miljoonaa euroa (6,7 miljoonaa
euroa). Konsernilla ei ollut korollista nettovelkaa. Vuoden lopussa konsernin korolliset velat olivat 31,2
miljoonaa euroa
(35,3 miljoonaa euroa) ja likvidit varat 297,6 miljoonaa euroa (253,7 miljoonaa euroa). Konsernin
omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 65,9 % (65,1 %). Nettovelkaantumisaste (net gearing) oli
-36,4 % (-32,1 %).
Osakepääoma ja omistus
Itella Oyj:n osakkeet omistaa Suomen valtio. Yhtiön osakepääoma koostuu 40 000 000 kappaleesta
osakkeita, jotka kaikki ovat samanarvoisia. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeitaan, eikä yhtiöllä ole
pääomalainoja. Lähipiiriin kuuluville ei ole annettu lainoja, eikä heidän puolestaan ole annettu
vastuusitoumuksia. Yhtiö ei ole tehnyt osakeanteja eikä laskenut liikkeelle optioita tai muita
osakkeisiin oikeuttavia oikeuksia. Yhtiön hallituksella ei ole valtuuksia osakeanteihin tai optiooikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseen laskemiseen.
Hallinto ja tilintarkastajat
Itella Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi 26.3.2007 hallitukseen seuraavat jäsenet: rehtori Eero
Kasanen (puheenjohtaja), johtaja Mikko Kosonen (varapuheenjohtaja), finanssineuvos Kalevi Alestalo,
toimitusjohtaja Hele-Hannele Aminoff, partner Erkki Helaniemi, kauppaneuvos Soili Suonoja ja
hallituksen puheenjohtaja Maarit Toivanen-Koivisto. Henkilöstön edustajiksi hallitukseen valittiin
valtakunnallinen pääluottamusmies Antero Palmolahti ja valtakunnallinen pääluottamusmies Mirja
Sandberg.
Itella Oyj:n tilintarkastajiksi valittiin KPMG Oy Ab (KHT-yhteisö).
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Itella Oyj:n toimitusjohtajana toimi vuonna 2007 diplomi-insinööri Jukka Alho.
Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi Antero Kekkonen ja varapuheenjohtajana kansanedustaja
Leena Harkimo.
Henkilöstö
Itella-konsernissa oli vuoden 2007 lopussa töissä 25 211 (24 806) henkilöä. Konsernin
keskimääräinen henkilöstömäärä oli 25 623 (25 294). Tämä vastaa laskennallisesti 21 512
henkilötyövuotta, jos osa-aikaiset työntekijät muutetaan kokoaikaisiksi.
Emoyhtiössä oli vuoden 2007 lopussa 21 585 (21 609) työntekijää. Emoyhtiön keskimääräinen
henkilöstömäärä oli 21 597 (21 938).
Suomen ulkopuolella työskentelevien henkilöiden määrä kasvoi yritysostojen myötä ollen 1 918
(1 550).
Konsernin henkilöstö
Palkat ja palkkiot, milj. euroa
Henkilöstö 31.12.
Henkilöstö keskimäärin

2007
647,6
25 211
25 623

2006
604,5
24 806
25 294

2005
554,0
24 408
24 624

Tilikauden tulokseen sisältyi 6,0 miljoonan euron (4,2 miljoonaa euroa) kuluvaraus henkilöstön
voittopalkkiojärjestelmään.
Henkilöstöasioista kerrotaan tarkemmin vuosikertomuksessa sivuilla 29.
Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Itella Informaatio -liiketoimintaryhmä on sopinut puolalaisen Business Point S.A.:n liiketoiminnan
ostamisesta. Kauppa on ehdollinen ja edellyttää Puolan kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Yrityksen
liikevaihto oli vuonna 2006 noin 15 miljoonaa euroa, ja se työllistä noin 100 henkilöä.
Itella Logistiikka liiketoimintaryhmä ostaa kansainvälisiä rahtipalveluita tarjoavan Kauko Group Oy:n.
Sen palveluksessa on 110 työntekijää ja liikevaihto vuonna 2007 oli noin 56 miljoonaa euroa. Kauppa
vahvistetaan kilpailuviranomaisten hyväksynnän jälkeen.

Vuoden 2008 näkymät
Itellan palveluiden kysynnän kasvulle nähdään edelleen hyvät edellytykset. Mahdollisuus
taloussuhdanteen muuttumiseen on kuitenkin edellisvuotta suurempi, mikä voi heijastua erityisesti
logistiikan ja markkinointiviestinnän palveluiden kysyntään. Sähköisen korvautuvuuden
voimistuminen painaa kirjeliikenteen volyymejä, mutta samalla se tarjoaa uusia kasvumahdollisuuksia
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informaatiologistiikan markkinoilla. Ulkoistamisen lisääntyminen, kansainvälistyminen sekä
jakeluteiden monipuolistuminen luovat mahdollisuuksia palvelulogistiikalle. Itella-konsernin
liikevaihdon kasvun arvioidaan jatkuvan.
Syksyllä 2007 solmittu uusi kaksivuotinen työehtosopimus aikaansaa Suomessa merkittävän
kustannusnousun edellisvuodesta. Tuottavuuden nostaminen ja tuotantokustannusten sopeuttaminen
volyymien vaihteluihin ovat keskeisiä edellytyksiä kannattavuuden säilyttämiselle.
Itella Logistiikassa ja Itella Informaatiossa jatketaan panostuksia, jotka liittyvät kansainvälisen
liiketoiminnan edellyttämän toiminta- ja tietojärjestelmäperustan vahvistamiseen. Suomessa
tuotantorakenteen uudistukset tulevat kasvattamaan käyttöomaisuusinvestointeja edellisvuodesta.
Hallituksen voitonjakoesitys
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 679 118 362,20 euroa, josta tilikauden
2007 voitto on 67 989 877,00 euroa.
Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia
muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta
voitonjakokelpoisten varojen määrään.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti:
- osinkona jaetaan 0,975 euroa osakkeelta eli yhteensä 39 000 000 euroa
- 28 989 877,00 euroa jätetään omaan pääomaan.

