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Hintamuutoksia kotimaan kuljetuksen sopimuspalveluihin
Hyvä Asiakkaamme
Kuljetusalan yleiset kustannukset ovat nousseet kuluneen vuoden aikana. Kustannusten
nousupaineita tulee monelta suunnalta mm. lisääntyneistä koulutusvaatimuksista sekä
kohonneista työvoima-, materiaali-, ja kuljetuskustannuksista.
Toteutuneiden kustannusmuutosten takia kuljetuspalvelujemme yleiskorotus
on 1.1.2014 alkaen 3,3 %.
Korotus koskee Itella Logistiikan Kotimaan rahtia sekä Kotimaan kappaletavara
-kuljetuspalveluja.
Lisätietoja saat omalta myynnin yhteyshenkilöltä tai osoitteesta logistiikka@itella.com.

Muutokset Itella Logistiikan kotimaan kuljetuksen polttoainelisissä 1.1.2014 alkaen
Yleistä
Reilu vuosi sitten VR Transpointin Kappaletavaralogistiikka siirtyi liiketoimintakaupan myötä
osaksi Itella Logistics Oy:tä. Liiketoimintakaupan myötä asiakkaillamme on ollut käytössä eri
ehdoilla toimivat rahtipalvelut, tavoitteenamme on tuoda ensi vuoden alkupuolella
asiakkaillemme yhtenäinen palvelutarjoama. Polttoainelisän uudistus on osa palveluidemme
kehitystä.
1.1.2014 alkaen Kappaletavaran ja Kotimaan rahdin asiakkailta perimä polttoainelisä
yhdenmukaistetaan ja samalla polttoainelisän laskennassa käytettävät indeksit muutetaan.
Tavoitteena on vähentää seurattavien polttoainelisien määrää kotimaan kuljetuksissa sekä
lisätä avoimuutta indeksien että laskentatapojen suhteen.

Mikä muuttuu, Kotimaan kappaletavara
Jatkossa polttoainekustannusten osuus lasketaan Tilastokeskuksen kuorma-autoliikenteen
kustannusindeksin mukaan. Polttoaineen litrahinnat puolestaan lasketaan Öljyalan Keskusliiton
kuluttajahintaseurannan tuottamien tietojen perusteella.
Uudistamme myös polttoainelisän päivitysrytmiä, jatkossa internetsivuilla ilmoittamamme
polttoainelisäprosentti on voimassa kuukauden kerrallaan ja päivitetty polttoainelisä astuu
voimaan seuraavan kuukauden alussa.
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Mikä muuttuu, Kotimaan rahti
Jatkossa käytössä ovat samat indeksit kuin Kappaletavarassa eli Tilastokeskuksen ja Öljyalan
Keskusliiton tuottamat tilastot.
Lisäksi Kotimaan rahdin asiakkaiden hintoihin tehdään ylimääräinen korotus
polttoainelisäprosentin laskiessa. Polttoainelisän muutoksella ei ole vaikutusta asiakkaiden
kokonaishintaan.

Jatkossa seurattavat indeksit
1. Polttoainekustannusten osuus
Kuorma-autoliikenteenkustannusindeksi mittaa ammattimaisen kuorma-autoliikenteen
kustannustekijöiden hintamuutoksia. Indeksi kuvaa tavallisten pakettiautojen, kuorma-autojen ja
perävaunuyhdistelmien keskimääräistä kustannuskehitystä. Polttoainekustannusten osuus
kokonaiskustannuksista vaihtelee 10–30 prosentin välillä riippuen ajoneuvoryhmästä. Itella
Logistiikan kotimaan kuljetus käyttää Tilastokeskuksen tuottamaa kokonaisindeksiä
polttoainekustannusten osuudesta, kokonaisindeksi kuvaa eri ajoneuvoryhmien painotettua
keskiarvoa.
Lisätietoa: http://tilastokeskus.fi/meta/til/kalki.html
2. Polttoaineen litrahinta
Polttoaineen litrahinnan seurantaan Itella Logistiikan kotimaan kuljetus käyttää Öljyalan
Keskusliiton tuottamaa öljytuotteiden kuluttajahintaseurantaa. Seurattava hinta on Dieselöljyn
verollinen hinta.
Kuluttajahinnat vaihtelevat kilpailutilanteen mukaan paikkakunnittain ja huoltoasemittain. Hinnat
on laskettu kuuden paikkakunnan (Helsinki, Mikkeli, Oulu, Rovaniemi, Seinäjoki, Turku) kunkin
kuukauden 15. päivän kuluttajahintojen mukaan. Hinnat on painotettu kuntien
vuosimyyntimäärillä ja öljytuotteiden myynnin markkinaosuuksilla. Bensiinin ja dieselöljyn
kuluttajahinnalla tarkoitetaan hintaa huoltoasemilla. Hinta ei sisällä asiakaskohtaisia alennuksia.
Dieselöljyn hinta muodostuu kulloinkin myytävänä olevien laatujen hinnoista.
Lisätietoa: http://www.oil.fi/fi

Päivitysrytmi
Polttoainelisä on voimassa yhden kuukauden, päivitetty polttoainelisä astuu voimaan seuraavan
kuukauden alussa.
Kulloinkin voimassa oleva polttoainelisä on nähtävillä osoitteessa www.itella.fi/logistiikka.
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