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Itella anpassar sin verksamhet till minskade postmängder 

Itella måste anpassa sin verksamhet till en kraftigt sjunkande efterfrågan på traditionell post, vilket är en 
följd av den snabba ökningen av elektronisk kommunikation. Som en del av sitt anpassningsprogram 
startar Itella samarbetsförhandlingar som kan resultera i en minskning av 1 200 arbetsplatser i 
grundutdelningen.  En del av dessa kan genomföras genom frivilliga arrangemang och naturlig avgång. 

Brytningstiden för postbranschen var mer dramatisk än vad man kunde vänta sig i fjol. Den elektroniska formen för 
försändelser fortsatte att öka kraftigt under hela året och tilltog allt mer under årets sista kvartal. Under årets sista 
kvartal utdelades sju procent mindre brev och åtta procent mindre dagstidningar och tidskrifter jämfört med samma 
tid under föregående år. Under det sista kvartalet utdelades sammanlagt 36 miljoner färre exemplar av 
adresserade brev, dagstidningar och tidskrifter jämfört med året innan. 

Adresserade brevförsändelsevolymer sjönk med sex procent jämfört med föregående år, när nedgången ännu ett 
år tidigare var fyra procent. 

I år förväntar sig Itella att volymnedgången fortfarande kommer att tillta och rentav uppgå till över tio procent. 

- Vi i Finland står nu inför samma strukturändring som man i andra västländer genomgått mycket tidigare. En 

våldsam nedgång av efterfrågan som pågått under flera år kombinerat med en försvagad lönsamhet och 
kundernas ändrade behov innebär att Itella måste genomföra strukturella förnyelser och effektivera sin verksamhet. 
Detta förutsätter tyvärr också personalarrangemang, säger Heikki Malinen, verkställande direktör för Itella. 

Itella-koncernens rörelseresultat har snabbt försvagats och rörelseresultatet visade förlust i januari–september 
2013. Utan nya effektiveringsåtgärder går det inte att förbättra koncernens lönsamhet. Enligt Malinen är det också i 
situationen med sjunkande volymer nödvändigt att hålla postens utdelningskostnader på en måttlig nivå, sörja för 
Itellas lönsamhet över brytningstiden samt utveckla bolaget, så att det kan skapa nya arbetsplatser och göra 
behövliga investeringar också i framtiden. 

- Effektiveringsåtgärder behövs också eftersom redan realiserade besparingar och prishöjningar inte längre är 
tillräckliga för att få bolaget att gå på vinst. Vårt mål är att behålla utdelningskostnaderna på en måttlig nivå under 
de kommande åren. Våra konsument- och företagskunder förutsätter detta av oss. 

 
Minskningsbehovet i grundutdelningen högst 1 200 platser 

På grund av sjunkande försändelsevolymer och försvagad lönsamhet startar Itella Posten Ab 29.1 2014 
samarbetsförhandlingar. Förhandlingarna omfattar personalen inom grundutdelningen som utdelar sk. dagspost i 
Finland. Enligt den nuvarande bedömningen är minskningsbehovet totalt högst 1 200 arbetsplatser, varav en del 
kan genomföras genom frivilliga arrangemang och pensionering. Det estimerade uppsägningsbehovet är högst 800 
ordinarie anställda. Det närmare uppsägningsbehovet framgår under samarbetsförhandlingarna. 

Förhandlingarna omfattar sammanlagt 8 500 ordinarie anställda. Itella-koncernens personal uppgick 30.9.2013 till 
sammanlagt 26 149 anställda. 

Samarbetsförfarandet som startar nu gäller inte Itellas övriga tjänster, såsom service i poster eller Postens övriga 
serviceställen, kundtjänsten, transporter, lagertjänster eller tidigutdelning av dagstidningar. Inom tidigutdelningen är 
det möjligt att föra motsvarande lokala förhandlingar enligt läget för kundförhandlingar. I tidigutdelningen kan 
tidningshuset säga upp eller ta den tjänst som tidigare lagts ut på entreprenad hos Itella tillbaka till sig själv som 
stora helheter av utdelningsområden. 
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Samtidigt avstår Itella från sin affärsverksamhet med Inhouse-tjänster och startar samarbetsförhandlingar som 
gäller 23 personer i tryckföretagen i Vanda och Tusby som tillhör Itellas Inhouse-tjänster. Minskningsbehovet är 19 
personer. 

I fjol och år 2011 fördes i Itella samarbetsförhandlingar där över 400 personer i expert- och chefsuppgifter 
minskades ur administrativa uppgifter. 
 

Förnyelsen hotar inte postens bastjänster 

Verkställande direktören understryker att förnyelser av verksamheten inte påverkar Postens samhällsomfattande 
tjänster.  

- Itellas centrala mål är att också i fortsättningen ansvara för högklassig skötsel av Postens bastjänster i hela 
Finland. Kundbeteendet har ändrats oåterkalleligt och vi måste förnya Posten för att svara på kundernas framtida 
behov, säger Malinen. 

Utgångspunkten är att personalminskningarna inte ska påverka servicen som kunderna erbjuds under 
övergångsskedet. Arbetsbehovet minskar, då mängden post som ska utdelas minskar.  

Itella erbjuder ett bra omställningsskydd och stöd för sysselsättning 

Som en ansvarig arbetsgivare stöder Itella aktivt personalen i brytningstiden för postbranschen. För sin personal 
har Itella startat ett flera år långt stödprogram, Uusi polku, som erbjuder coaching och stöd för arbetssökning, 
omskolning eller företagande. Stödprogrammet har inte en anknytning till samarbetsförhandlingarna, utan pågår 
under de följande 3–5 åren. 

De arbetstagare som sägs upp är berättigade till omställningsskyddet som omfattar en engångsersättning i 
förhållande till anställningsförhållandets längd, pensionslösningar samt lagstadgade åtgärder i anslutning till 
omställningsskyddet. Till exempel en utdelare som har arbetat tolv år på företaget får förutom en lön för 
uppsägningstiden på sex månader också en summa som motsvarar sex månaders lön. 

Mer information: 

Verkställande direktör Heikki Malinen 

Direktör Jukka Rosenberg, Itella Mail Communications 

Itella MediaDesk, tfn 020 452 3366 

 

 

Itella är ditt främsta val när det gäller tjänster för post, logistik och näthandel. Vi ser till att handeln och vardagen 

förlöper smidigt i elva länder. Vår omsättning uppgick till 1 947 miljoner euro år 2012. Vi betjänar våra 

företagskunder med namnet Itella och våra konsumenter i Finland med namnet Posten med cirka 27 500 

medarbetare. www.itella.fi 


