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Posti Group 1–6/2022: Onnistunut kasvustrategia 
kasvatti liikevaihtoa. Postipalveluiden laskenut 
kannattavuus heikensi konsernin tulosta.  

Posti Group Oyj:n puolivuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2022 

Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna. 

Huhti-kesäkuu 

Keskeiset tunnusluvut  

• Liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja oli 411,3 (391,6) miljoonaa euroa.   

• Oikaistu käyttökate laski 39,5 (44,2) miljoonaan euroon eli 9,6 (11,3) prosenttiin liikevaihdosta. 

• Käyttökate heikkeni 38,9 (43,8) miljoonaan euroon eli 9,5 (11,2) prosenttiin liikevaihdosta.  

• Oikaistu liiketulos heikkeni 8,5 (13,7) miljoonaan euroon eli 2,1 (3,5) prosenttiin liikevaihdosta.  

• Liiketulos heikkeni 7,9 (13,3) miljoonaan euroon eli 1,9 (3,4) prosenttiin liikevaihdosta. 

Tammi-kesäkuu 

Keskeiset tunnusluvut  

• Liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia ja oli 802,4 (775,9) miljoonaa euroa.   

• Oikaistu käyttökate laski 76,0 (88,7) miljoonaan euroon eli 9,5 (11,4) prosenttiin liikevaihdosta. 

• Käyttökate heikkeni 73,3 (88,4) miljoonaan euroon eli 9,1 (11,4) prosenttiin liikevaihdosta.  

• Oikaistu liiketulos heikkeni 15,0 (28,5) miljoonaan euroon eli 1,9 (3,7) prosenttiin liikevaihdosta.  

• Liiketulos heikkeni 12,3 (28,2) miljoonaan euroon eli 1,5 (3,6) prosenttiin liikevaihdosta. 

• Nettovelka suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen oli 1,4x (1,2x). 

 

Keskeiset tapahtumat  

• Hidastunut talouskasvu. kiihtynyt inflaatio ja toiminnalliset haasteet vaikuttivat negatiivisesti Postipalveluiden 

kannattavuuteen, mikä vaikutti Posti-konsernin kokonaiskannattavuuteen.  

• Veddestagruppenin ja Mediatalo Keskisuomalainen Oyj:n varhaisjakelutoimintojen onnistuneet yritysostot 

kasvattivat konsernin liikevaihtoa.  

• Varastointi- ja logistiikkapalvelujen liikevaihto kasvoi 15,4 prosenttia, ja tämän taustalla oli ennen kaikkea 

Veddestagruppenin yritysosto. 

• Pakettivolyymi laski Suomessa ja Baltian maissa yhteensä 3 (kasvoi 16) prosenttia kuluttajien käyttäytymisen 

muutoksen ja talouskasvun hidastumisen vuoksi. 

• Verkkokauppa- ja jakelupalvelujen sekä Varastointi- ja logistiikkapalvelujen yhteenlaskettu ulkoinen liikevaihto 

muodosti 63,2 (61,6) prosenttia konsernin liikevaihdosta. 

• Osoitteellisten kirjeiden volyymi jatkoi laskua ja laski 6 (9) prosenttia.  

o Yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluvia lähetyksiä oli 2,3 (2,7) prosenttia kaikista Postin lähetyksistä. 
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Näkymät vuodelle 2022  
 

Posti päivitti näkymiään vuodelle 2022. Liikevaihdon odotetaan kasvavan (aiemmin liikevaihdon ilmoitettiin pysyvän samalla 
tasolla). Uusissa näkymissä sanotaan seuraavaa: 
 
Vuonna 2022 Postin liikevaihdon odotetaan nousevan edellisestä vuodesta. Konsernin oikaistun käyttökatteen odotetaan 
laskevan vuonna 2022. Postin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2021 oli 1 595,0 miljoonaa euroa ja oikaistu 
käyttökate 181,6 miljoonaa euroa. 
 
Inflaation mahdollinen jatkuminen ja korkojen nousu voivat vaikuttaa kulutuskysyntään. Kuluttajakäyttäytymisen muutokset 
vaikuttavat Postin liiketoimintaan ja voivat vaikuttaa liiketulokseen. 
 
Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja liiketulos eivät kerry tasaisesti vuoden 
aikana. Kuluttajapaketeissa ja Postipalveluissa ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti vahvoja, kun taas 
toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia. Postipalvelujen volyymin laskun odotetaan jatkuvan. 

 

Posti-konsernin avainluvut           

  4–6 2022 4–6 2021 1–6 2022 1–6 2021 1–12 2021 

Liikevaihto*, milj. euroa 411,3 391,6 802,4 775,9 1 595,0 

Oikaistu käyttökate*, milj. euroa 39,5 44,2 76,0 88,7 181,6 

Oikaistu käyttökate*, % 9,6 % 11,3 % 9,5 % 11,4 % 11,4 % 

Käyttökate*, milj. euroa 38,9 43,8 73,3 88,4 180,5 

Käyttökate*, % 9,5 % 11,2 % 9,1 % 11,4 % 11,3 % 

Oikaistu liiketulos*, milj. euroa 8,5 13,7 15,0 28,5 59,8 

Oikaistu liiketulos*, % 2,1 % 3,5 % 1,9 % 3,7 % 3,7 % 

Liiketulos*, milj. euroa 7,9 13,3 12,3 28,2 55,0 

Liiketulos*, % 1,9 % 3,4 % 1,5 % 3,6 % 3,4 % 

Tilikauden tulos*, milj. euroa 4,6 9,3 5,6 20,4 38,7 

Sidotun pääoman tuotto (12 kk)*, %    5,7 % 10,0 % 8,4 % 

Nettovelka, milj. euroa    241,2 240,6 145,0 

Nettovelka / oikaistu käyttökate*    1,4x 1,2x 0,8x 

Operatiivinen vapaa kassavirta, milj. euroa    -16,2 -6,4 23,1 

Henkilöstö kauden lopussa*    21 133 21 077 21 128 

Henkilöstö keskimäärin*, FTE 15 213 15 051 14 951 14 907 15 042 
Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot*, 
euroa 0,11 0,23 0,14 0,51 0,97 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,11 0,31 0,14 0,59 -0,40 

Osakekohtainen osinko, euroa       0,80 

Osinko, milj. euroa         32,0 

 

* Jatkuvat toiminnot – yritysmyynnin seurauksena Itella Venäjän tulokset vuodelta 2021 esitetään lopetettuna toimintona. 
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Muutokset raportoinnissa 

Posti muutti segmenttiraportointiaan 1.1.2022 alkaen vastaamaan yhtiön strategiaa, organisaatiorakennetta ja parantamaan 
suorituskyvyn ja tulosten näkyvyyttä. Postilla on nyt kolme raportoitavaa segmenttiä: Verkkokauppa- ja jakelupalvelut, 
Varastointi- ja logistiikkapalvelut sekä Postipalvelut. Vuoden 2021 vertailujaksoa on oikaistu tämän mukaisesti. 
 
Verkkokauppa- ja jakelupalvelut tarjoaa paketti-, kuljetus- ja verkkokauppapalveluja yritys- ja henkilöasiakkaille 
Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Verkkokauppa- ja jakelupalvelut kehittää myös Postin digitaalisia palveluja 
asiakaskokemuksen parantamiseksi. 
 
Varastointi- ja logistiikkapalvelut sisältää kaksi toimintasegmenttiä: Transval ja Aditro Logistics. Transval on logistiikan 
ulkoistusratkaisujen markkinajohtaja Suomessa. Aditro Logistics on Ruotsin ja Pohjoismaiden johtavia logistiikkayrityksiä.  
 
Postipalvelut tarjoaa postinjakelupalveluja sekä niitä tukevia digitaalisia ja monikanavaisia ratkaisuja. 
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Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto 

Kasvumme jatkui vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Strategiamme onnistunut toteuttaminen sekä suoritetut 
toimenpiteet tukivat kasvua epävakaassa markkinaympäristössä. Konsernin liikevaihto oli 802,4 (775,9) miljoonaa euroa; 
kasvua kertyi 3,4 prosenttia Verkkokauppa- ja jakelupalveluiden ja Varastointi- ja logistiikkapalveluiden liikevaihdon kasvun 
ansiosta. Toisella neljänneksellä konsernin liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia volyymien laskusta huolimatta ja oli 
411,3 (391,6) miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääosin onnistuneista yritysostoista sekä hinnankorotuksista ja suuremmista 
varastovolyymeista Varastointi- ja logistiikkapalveluissa.  
 
Inflaatiovauhdin kiihtyminen on edelleen huolenaihe toimintaympäristössämme. Oikaistu käyttökatteemme laski odotetusti 
ensimmäisellä vuosipuoliskolla 76,0 (88,7) miljoonaan euroon ja toisella neljänneksellä 39,5 (44,2) miljoonaan euroon. 
Postipalveluiden kannattavuuden heikkeneminen johtui erilaisista haasteista jakeluprosesseissa ja tämä vaikutti 
negatiivisesti kokonaiskannattavuuteemme.  
 
Ensimmäisellä vuosipuoliskolla tapahtuneet muutokset kuluttajakäyttäytymisessä johtivat pakettivolyymien laskuun 
Verkkokauppa- ja jakelupalveluissa. Tästä huolimatta Verkkokauppa- ja jakelupalveluiden kannattavuus parani pääasiassa 
kuljetuspalveluiden liikevaihdon kasvun ansiosta. Varastointi- ja logistiikkapalveluiden liikevaihdon ja kannattavuuden 
paranemiseen vaikutti pääasiassa Veddestagruppen-yritysosto. Lisäksi huhtikuussa avattu uusi Transvalin varasto 
Sipoossa kasvatti varastokapasiteettiamme. Postipalveluiden kannattavuuteen vaikuttivat negatiivisesti kasvaneet 
tuotannon kustannukset ja myös osoitteellisten kirjeiden määrä laski edelleen. Odotamme markkinaympäristön 
epävakauden ja kustannuspaineiden jatkuvan vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla. 
 
Toukokuussa maailmanlaajuinen Science Based Targets initiative (SBTi) hyväksyi Postin tieteeseen perustuvan 
nettonollapäästötavoitteen. SBTi-aloitteen avulla yritykset voivat asettaa viimeisimmän ilmastotieteen mukaisia 
kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita. Olemme erittäin ylpeitä siitä, että Posti on ensimmäinen suomalaisyritys ja 
ensimmäinen toimialansa yritys globaalisti, jonka nettonollatavoitteet aloite on hyväksynyt. Posti on sitoutunut vähentämään 
oman toimintansa aiheuttamien päästöjen lisäksi arvoketjunsa päästöt nettonollaan vuoteen 2040 mennessä.  
 
Postialan murroksen jatkuessa lähivuosina ja kirjemäärien laskiessa jatkuvasti on kriittisen tärkeää uudistaa nykyistä 
postilakia joustavammaksi sekä toteuttaa määräaikainen sanomalehtien jakelutuki haja-asutusalueilla. Kannatamme 
pääosin hallituksen esitystä, joka annettiin eduskunnalle huhtikuussa 2022. Pidämme kuitenkin hyvin ongelmallisena 
kilpailutuksen ulkopuolella Postille kohdistuvaa erillistä julkista palveluvelvoitetta jakaa säännellyllä hinnalla sanomalehtiä, 
erityisesti jos maksettava korvaus ei kata velvoitteesta aiheutuvia kustannuksia ja kohtuullista voittoa. Esitämme, että 
julkisen palveluvelvoitteen tulee kattaa velvoitteesta aiheutuvat kustannukset ja kohtuullinen voitto aivan kuten 
yleispalvelussa. 
 
Olen tyytyväinen, että kasvustrategiamme on osoittautunut oikeaksi. Vuoden 2022 toisen puoliskon alettua olemme 
valmistautumassa loppuvuoden kiiresesonkiin varmistaaksemme onnistuneen sesongin asiakkaillemme. Keskitymme 
jatkossakin asiakaskokemuksen parantamiseen, sillä se on kaiken tekemisemme keskiössä.  
  
 
LIITTEET 
Posti Groupin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022 kokonaisuudessaan (pdf) 
 

LISÄTIETOJA 

Turkka Kuusisto, toimitusjohtaja  

Timo Karppinen, talous- ja rahoitusjohtaja  

 

Puh. +358 20 452 3366 (MediaDesk) 

JAKELU 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.posti.com/talous  

VALOKUVAT JA LOGOT 

www.posti.com/media 

 

Posti on Suomen, Ruotsin ja Baltian johtavia posti- ja logistiikka-alan palveluyrityksiä. Ydinliiketoimintaamme kuuluvat 

paketit, rahti, postipalvelut ja logistiikkaratkaisut. Tavoitteenamme ovat fossiilivapaat kuljetukset vuoteen 2030 mennessä. 

Toimimme seitsemässä maassa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 1 595,0 miljoonaa euroa, ja henkilöstöä meillä on noin  

21 000. www.posti.com   

http://www.posti.com/financials
http://www.posti.com/media
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Markkinatilanne ja toimintaympäristö 

Ukrainan sota on hidastanut talouskasvua, ja hidastumisen merkit ovat voimistuneet. Sota kiihdyttää energian, raaka-

aineiden ja elintarvikkeiden hintojen nousua. Korkea inflaatio ja korkojen nousupaineet ovat muuttaneet tavaroiden 

kulutuskysyntää, ja samaan aikaan kuluttajat kuluttavat yhä enemmän palveluita koronarajoitusten poistamisen jälkeen. 

Korkea inflaatio ja nousevat asuntolainojen korot lisäävät menoja paljon käytettävissä olevia tuloja nopeammin, mikä 

aiheuttaa kotitalouksille haastavan tilanteen.  

Kuluttajien luottamus talouteen on vähentynyt, mikä on muuttanut kulutusmalleja ja vaikuttanut siten vähittäismyynnin 

kehitykseen. Tilastokeskuksen mukaan Suomen koko kaupan työpäiväkorjattu volyymi, josta hintojen muutosten vaikutus 

on poistettu, laski huhtikuussa 5,7 prosenttia, toukokuussa 5,1 prosenttia ja kesäkuussa 7,0 prosenttia (alustavasti) viime 

vuoteen verrattuna. Kaupan alan vähenevä myynti on laskenut Postin varastojen kiertonopeutta ja vaikuttanut Postin 

pakettivolyymin kasvuun negatiivisesti. 

Suomen Pankin ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 1,7 prosenttia vuonna 2022 ja 0,5 prosenttia vuonna 2023. 

Kasvu saattaa kuitenkin osoittautua ennakoitua hitaammaksi, eikä taantumaakaan voida sulkea pois. 

Ukrainan sota vaikuttaa myös Ruotsin talouteen, vaikka Ruotsin suorat taloussuhteet Venäjään ja Ukrainaan ovatkin 

rajalliset. Ruotsin keskuspankin ennusteen mukaan bruttokansantuotteen kasvu Ruotsissa vuonna 2022 on laskenut 2,8 

prosentista 1,8 prosenttiin, ja ennuste vuodelle 2023 on 0,7 prosenttia. 
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Liikevaihto ja kannattavuus 

 

Huhti-kesäkuu 2022 

Liikevaihto 

Konsernin liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja oli 411,3 (391,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Suomessa 2,7 prosenttia 

ja muissa maissa 26,0 prosenttia. Kasvu muissa maissa johtui pääasiassa Veddestagruppenin yritysostosta Ruotsissa. 

Suomen ulkopuolisen liiketoiminnan osuus nousi ja oli 11,9 (9,9) prosenttia liikevaihdosta.  

Verkkokauppa- ja jakelupalvelut -segmentin liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia ja oli 175,0 (172,7) miljoonaa euroa.  

Varastointi- ja logistiikkapalvelut -segmentin liikevaihto kasvoi 16,1 prosenttia, 93,6 (80,6) miljoonaan euroon, mikä johtui 

pääasiassa Veddestagruppenin yritysostosta tammikuussa 2022. Yhtiö on sisällytetty segmenttiin helmikuusta lähtien. 

Verkkokauppa- ja jakelupalveluiden sekä Varastointi- ja logistiikkapalveluiden yhteenlaskettu ulkoinen liikevaihto muodosti 

64,0 (63,1) prosenttia konsernin liikevaihdosta. 

Postipalvelut-segmentin liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia ja oli 149,2 (145,3) miljoonaa euroa.  

Yleispalveluvelvoitteen alaisen toiminnan osuus laski ja oli 19,5 (20,4) miljoonaa euroa eli 4,7 (5,2) prosenttia konsernin 

liikevaihdosta ja 2,1 (2,3) prosenttia jakeluvolyymistä. 

Kannattavuus 

Konsernin oikaistu käyttökate laski 39,5 (44,2) miljoonaan euroon eli 9,6 (11,3) prosenttiin liikevaihdosta pääasiassa 

Postipalveluiden heikentyneen kannattavuuden johdosta. Käyttökate heikkeni 38,9 (43,8) miljoonaan euroon eli 9,5 (11,2) 

prosenttiin liikevaihdosta. Oikaistu liiketulos heikkeni 8,5 (13,7) miljoonaan euroon eli 2,1 (3,5) prosenttiin liikevaihdosta. 

Liiketulos heikkeni ja oli 7,9 (13,3) miljoonaa euroa eli 1,9 (3,4) prosenttia liikevaihdosta.  

Liiketulokseen vaikuttaneet erityiserät toisella neljänneksellä olivat -0,6 (-0,4) miljoonaa euroa. 
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Tammi-kesäkuu 2022 

Liikevaihto 

Konsernin liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia ja oli 802,4 (775,9) miljoonaa euroa. Suomessa liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia 

ja muissa maissa 23,1 prosenttia. Kasvu muissa maissa johtui pääasiassa Veddestagruppenin yritysostosta Ruotsissa. 

Suomen ulkopuolisen liiketoiminnan osuus nousi ja oli 11,7 (9,8) prosenttia liikevaihdosta.  

Verkkokauppa- ja jakelupalvelut -segmentin liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia ja oli 337,1 (331,3) miljoonaa euroa.  

Varastointi- ja logistiikkapalvelut -segmentin liikevaihto kasvoi 15,4 prosenttia 181,0 (156,8) miljoonaan euroon, mikä johtui 

pääasiassa Veddestagruppenin yritysostosta tammikuussa 2022. Yhtiö on sisällytetty segmenttiin helmikuusta lähtien. 

Verkkokauppa- ja jakelupalveluiden sekä Varastointi- ja logistiikkapalveluiden yhteenlaskettu ulkoinen liikevaihto muodosti 

63,2 (61,6) prosenttia konsernin liikevaihdosta. 

Postipalvelut-segmentin liikevaihto laski 1,2 prosenttia ja oli 296,6 (300,2) miljoonaa euroa.  

Yleispalveluvelvoitteen alaisen toiminnan osuus laski ja oli 40,4 (47,1) miljoonaa euroa eli 5,0 (6,1) prosenttia konsernin 

liikevaihdosta ja 2,3 (2,7) prosenttia jakeluvolyymistä. 

Kannattavuus 

Konsernin oikaistu käyttökate heikkeni 76,0 (88,7) miljoonaan euroon eli 9,5 (11,4) prosenttiin liikevaihdosta pääasiassa 

Postipalveluiden heikentyneen kannattavuuden, pienentyneiden pakettivolyymien ja kasvaneiden toimintakustannusten 

ansiosta. Käyttökate heikkeni 73,3 (88,4) miljoonaan euroon eli 9,1 (11,4) prosenttiin liikevaihdosta. Oikaistu liiketulos 

heikkeni 15,0 (28,5) miljoonaan euroon eli 1,9 (3,7) prosenttiin liikevaihdosta. Liiketulos heikkeni ja oli 12,3 (28,2) miljoonaa 

euroa eli 1,5 (3,6) prosenttia liikevaihdosta.  

 

Liiketulokseen vaikuttaneet erityiserät vuoden ensimmäisellä puoliskolla olivat -2,7 (-0,3) miljoonaa euroa. 

 

 

Liiketulokseen vaikuttaneet erityiserät 1-6 2022   

milj. euroa   

Henkilöstön uudelleenjärjestelykulut -2,1 

Muut erityiserät -0,7 

Yhteensä -2,7 
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Verkkokauppa- ja jakelupalvelut 

Avainluvut, Verkkokauppa- ja jakelupalvelut  

  4–6 2022 4–6 2021 1–6 2022 1–6 2021 1–12 2021 

Liikevaihto, milj. euroa 175,0 172,7 337,1 331,3 681,1 

Liikevaihdon muutos-% 1,3 % 6,3 % 1,8 % 6,8 % 4,8 % 

Oikaistu käyttökate, milj. euroa 18,7 16,7 32,9 30,1 62,0 

Oikaistu käyttökate, % 10,7 % 9,7 % 9,8 % 9,1 % 9,1 % 

Käyttökate, milj. euroa 18,7 17,3 32,2 30,1 62,0 

Käyttökate, % 10,7 % 10,0 % 9,6 % 9,1 % 9,1 % 

Huhti-kesäkuu 2022 

Paketti- ja kuljetusvolyymit kehittyivät seuraavasti: 

• Postin toimittamien pakettien määrä Suomessa ja Baltian maissa laski yhteensä 6 prosenttia 16 (17) miljoonaan 

pakettiin. Luku ei sisällä verkkokaupan kirjeenomaisia lähetyksiä. 

• Kuljetusvolyymit rahtikirjoissa mitattuna pienenivät 7 prosenttia. 

Liikevaihto 

Verkkokauppa- ja jakelupalvelujen liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia 175,0 (172,7) miljoonaan euroon. Segmentin 

kuljetuspalvelujen kasvaneeseen liikevaihtoon vaikutti pääasiassa hintojen nousu. Pakettipalveluiden liikevaihto kuitenkin 

laski.    

Koko pakettivolyymi laski 6 prosenttia. Markkinaympäristö ja kuluttajien käyttäytyminen ovat muuttuneet, mikä on johtanut 

pakettivolyymin vähenemiseen, sillä kuluttajat käyttävät ennemmin rahaa palveluihin kuin tavaroihin. Inflaation kiihtyminen 

vähensi kokonaiskulutusta.  

 
Kannattavuus 
 

Verkkokauppa- ja jakelupalvelut -segmentin oikaistu käyttökate parani ja oli 18,7 (16,7) miljoonaa euroa eli 10,7 (9,7) 

prosenttia liikevaihdosta. Kasvua vauhditti segmentin liikevaihdon kasvu ja tuotantoprosessien parantunut tehokkuus. 

Kiihtynyt inflaatio ja energian hinnannousu sekä pakettivolyymin lasku vaikuttivat kuitenkin kannattavuuteen negatiivisesti. 

Käyttökate parani ja oli 18,7 (17,3) miljoonaa euroa.  

 

Tammi-kesäkuu 2022 

 
Paketti- ja kuljetusvolyymit kehittyivät seuraavasti: 

• Postin toimittamien pakettien määrä Suomessa ja Baltian maissa laski yhteensä 3 prosenttia 32 (33) miljoonaan 

pakettiin. Luku ei sisällä verkkokaupan kirjeenomaisia lähetyksiä. 

• Kuljetusvolyymit rahtikirjoissa mitattuna pienenivät 3 prosenttia. 
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Liikevaihto 
 
Verkkokauppa- ja jakelupalvelujen liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia ja oli 337,1 (331,3) miljoonaa euroa. Segmentin 
kuljetuspalvelujen liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta pakettivolyymi laski.  

Pakettien kokonaisvolyymi laski 3 prosenttia. Alkuvuonna poistetut koronarajoitukset vaikuttivat pakettivolyymiin 

negatiivisesti, koska kuluttajat käyttivät rahaa palveluihin tavaroiden sijaan. Kokonaistalouden kehitys on taantunut 

Ukrainan sodan johdosta, mikä vaikuttaa kuluttajien luottamukseen talouteen. 

 
Kannattavuus 
 
Verkkokauppa- ja jakelupalvelut -segmentin oikaistu käyttökate parani ja oli 32,9 (30,1) miljoonaa euroa eli 9,8 (9,1) 
prosenttia liikevaihdosta. Kasvua vauhdittivat liikevaihdon nousu ja kuljetuspalvelujen parantunut kannattavuus. 
Pakettivolyymin lasku, inflaation kiihtyminen ja energian hintojen nousu heikensivät kuitenkin kannattavuutta. Käyttökate 
parani ja oli 32,2 (30,1) miljoonaa euroa. 

 
 
Varastointi- ja logistiikkapalvelut  
 

Avainluvut, Varastointi- ja logistiikkapalvelut  

  4–6 2022 4–6 2021 1–6 2022 1–6 2021 1–12 2021 

Liikevaihto, milj. euroa 93,6 80,6 181,0 156,8 330,0 

Transval 58,7 54,5 114,3 105,3 219,8 

Aditro Logistics 34,9 26,1 66,7 51,5 110,2 

Liikevaihdon muutos-% 16,1 %** 12,8 % 15,4 % N/A* N/A* 

Oikaistu käyttökate, milj. euroa 8,9 8,6 16,3 15,6 32,6 

Oikaistu käyttökate, % 9,5 % 10,6 % 9,0 % 10,0 % 9,9 % 

Käyttökate, milj. euroa 8,7 8,6 16,1 15,6 32,1 

Käyttökate, % 9,3 % 10,6 % 8,9 % 10,0 % 9,7 % 

 

* Aditro Logistics on sisältynyt segmenttiin huhtikuusta 2020 lähtien. 

** Veddestagruppen on sisältynyt segmenttiin helmikuusta 2022 lähtien. 

Huhti-kesäkuu 2022 

 

Liikevaihto 

Varastointi- ja logistiikkapalveluiden liikevaihto kasvoi 16,1 prosenttia ja oli 93,6 (80,6) miljoonaa euroa. Transvalin 

liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa sisälogistiikan ja sopimuslogistiikkavolyymien kasvusta. Aditro Logisticsin 

liikevaihdon kasvuun vaikutti eniten ruotsalaisen Veddestagruppenin yritysosto. Veddestagruppen sisältyi segmentin koko 

vuosineljännekseen. Myös varastointivolyymit kasvoivat edelleen, mikä paransi liikevaihtoa. 

Kannattavuus 

Varastointi- ja logistiikkapalveluiden oikaistu käyttökate parani ja oli 8,9 (8,6) miljoonaa euroa eli 9,5 prosenttia (10,6 %) 

liikevaihdosta. Parannus johtui pääasiassa Veddestagruppenin yritysostosta. Käyttökate parani ja oli 8,7 (8,6) miljoonaa 

euroa.  
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Tammi-kesäkuu 2022 

31.1. Posti sai päätökseen ruotsalaisen logistiikkayhtiö Veddestagruppen AB:n oston hankkimalla yhtiön koko 

osakepääoman. Veddestagruppen integroitiin Posti Groupin ruotsalaiseen tytäryhtiöön Aditro Logisticsiin.  
 

Liikevaihto 

Varastointi- ja logistiikkapalveluiden liikevaihto kasvoi 15,4 prosenttia ja oli 181,0 (156,8) miljoonaa euroa. Transvalin 

liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa sisälogistiikan ja sopimuslogistiikkavolyymien kasvusta. Aditro Logisticsin 

liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa Veddestagruppenin yritysostosta Ruotsissa sekä varastointivolyymien paranemisesta. 

Kannattavuus 

Varastointi- ja logistiikkapalveluiden oikaistu käyttökate parani ja oli 16,3 (15,6) miljoonaa euroa eli 9,0 prosenttia (10,0 %) 

liikevaihdosta. Parannus johtui pääasiassa Veddestagruppenin yritysostosta. Käyttökate parani ja oli 16,1 (15,6) miljoonaa 

euroa. 

 

Postipalvelut 

 

Avainluvut, Postipalvelut  

  4–6 2022 4–6 2021 1–6 2022 1–6 2021 1–12 2021 

Liikevaihto, milj. euroa 149,2 145,3 296,6 300,2 610,9 

Liikevaihdon muutos-% 2,6 % -2,8 % -1,2 % -7,0 % -5,6 % 

Oikaistu käyttökate, milj. euroa 15,7 22,0 33,8 47,9 99,1 

Oikaistu käyttökate, % 10,5 % 15,2 % 11,4 % 16,0 % 16,2 % 

Käyttökate, milj. euroa 15,3 21,0 32,1 46,6 96,8 

Käyttökate, % 10,3 % 14,4 % 10,8 % 15,5 % 15,8 % 

Huhti-kesäkuu 2022 
 

Postivolyymien lasku jatkui. Osoitteellisten kirjeiden määrä laski 6 (3) prosenttia. 

Liikevaihto 

Postipalveluiden liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia 149,2 (145,3) miljoonaan euroon pääasiassa hintojen nousun ja Mediatalo 

Keskisuomalainen Oyj:n varhaisjakelutoimintojen hankinnan ansiosta. Postivolyymit pienenivät edelleen.  

 
Kannattavuus 
 

Postipalveluiden oikaistu käyttökate laski ja oli 15,7 (22,0) miljoonaa euroa eli 10,5 (15,2) prosenttia liikevaihdosta. 

Kannattavuuteen vaikutti energian hinnannousun aiheuttama toimintakustannusten nousu ja erilaisten haasteiden 

aiheuttama toiminnan tehottomuus jakeluprosesseissa. Käyttökate heikkeni ja oli 15,3 (21,0) miljoonaa euroa.  
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Tammi-kesäkuu 2022 

Postivolyymien lasku jatkui. Osoitteellisten kirjeiden määrä laski 6 (9) prosenttia. 

Liikevaihto 

Postipalveluiden liikevaihto laski pääasiassa kirjevolyymin jatkuneen laskun seurauksena 1,2 prosenttia ja oli 296,6 (300,2) 

miljoonaa euroa. Liikevaihtoon vaikutti kuitenkin myönteisesti Mediatalo Keskisuomalainen Oyj:n varhaisjakelutoimintojen 

hankinta sekä hintojen nousu. 

 
Kannattavuus 
 

Postipalveluiden oikaistu käyttökate laski ja oli 33,8 (47,9) miljoonaa euroa eli 11,4 (16,0) prosenttia liikevaihdosta. 

Kannattavuuteen vaikuttivat segmentin liikevaihdon lasku, energian hinnannousun aiheuttamat korkeammat 

toimintakustannukset ja toiminnan tehottomuus. Poikkeukselliset talviolosuhteet ja koronaviruksesta johtuvat henkilöstön 

poissaolot aiheuttivat ylityön ja tilapäisen työvoiman tarvetta, mikä vaikutti kannattavuuteen alkuvuonna. Käyttökate 

heikkeni ja oli 32,1 (46,6) miljoonaa euroa. 

Kassavirta, rahoitusasema ja merkittävät investoinnit 

Tammi-kesäkuussa konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 45,5 (55,6) miljoonaa euroa, investointien rahavirta -60,6 (-13,7) 

miljoonaa euroa (yritysostojen rahavirta -43,5) ja rahoituksen rahavirta -45,8 (-59,5) miljoonaa euroa. 

Likvidit varat olivat kesäkuun lopussa 85,5 (135,2) miljoonaa euroa ja käyttämättömät sitovat luottolimiitit olivat 150,0 

(150,0) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen vieras pääoma oli 326,7 (375,8) miljoonaa euroa. Nettovelka oli 241,2 (240,6) 

miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 39,6 (37,4) prosenttia. 

Posti on panostanut varastokapasiteettinsa laajentamiseen huhtikuussa 2022 avatulla uudella Transval-varastolla 

Sipoossa, vihreään kalustoon, kuten sähköisiin rekkoihin, ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen asiakaskokemuksen 

parantamiseksi. Posti jatkaa digitaalisiin palveluihin ja verkkokauppaan panostamista ja ydinliiketoimintansa kilpailukyvyn 

parantamista vastatakseen markkinamurrokseen ja tukeakseen Postin muutosta. 

Osakepääoma ja omistus 

Suomen valtio käyttää osakkeenomistajan päätösvaltaa Postissa. Valtion suora omistusosuus Posti Group Oyj:stä on 

100 prosenttia. Posti Group Oyj:n osakepääoma koostuu 40 000 000 kappaleesta osakkeita, jotka kaikki ovat 

samanarvoisia.  

 

Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita, 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 optio-oikeuksien tai muiden 

osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseen laskemiseen.  

Johtoryhmä 

Johtoryhmässä ei ollut muutoksia raportointijaksolla. 

 



 

13 / POSTI GROUP OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2022  

Henkilöstö 

Konsernin henkilöstö           

  4–6 2022 4–6 2021 1–6 2022 1–6 2021 1–12 2021 

Henkilöstö jakson lopussa*    21 133 21 077 21 128 

Suomi*    18 623 18 670 18 571 

Muut toimintamaat*    2 510 2 407 2 557 

Henkilöstö keskimäärin, FTE */** 15 213 15 051 14 951 14 907 15 042 

 

*Jatkuvat toiminnot 

**Kokoaikaiseksi muutettu henkilöstömäärä keskimäärin 

 

Tammi-kesäkuussa konsernin henkilöstökulut olivat 353,9 (340,6) miljoonaa euroa eli ne nousivat 3,9 prosenttia edellisestä 

vuodesta. Henkilöstökuluihin sisältyi 2,1 (1,3) miljoonaa euroa henkilöstön uudelleenjärjestelykuluja.  

Yritysostot, yritysmyynnit ja muutokset konsernirakenteessa 

1.1.2022 Transval saattoi päätökseen Humanlink Estonia -myymälän palvelutoiminnan myynnin ja samalla Humanlink Baltic 

Latvia SIA -yrityksen osakkeiden myynnin yritysten operatiiviselle johdolle. 

 

13.1.2022 Posti ilmoitti aikovansa yhdistää Paketti ja verkkokauppa-, ja Rahtipalvelut -liiketoimintaryhmät uudeksi 

liiketoimintaryhmäksi nimeltään Verkkokauppa- ja jakelutoiminnot. 1.4. voimaan tullut muutos tehostaa liiketoimintojen 

välistä yhteistyötä Postin strategian mukaisesti.  

17.1.2022 Posti ilmoitti allekirjoittaneensa ruotsalaisen logistiikkayritys Veddestagruppenin omistajien kanssa sopimuksen, 

jonka mukaan Posti Group ostaa Veddestagruppen AB:n koko osakekannan. Kauppa saatiin päätökseen 31.1.2022. 

Veddestagruppen yhdistettiin Posti Groupin ruotsalaiseen tytäryhtiöön Aditro Logisticsiin.  

31.3.2022 Posti allekirjoitti sopimuksen Mediatalo Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiöiden Jakelusepät Oy:n ja Ilves Jakelu 

Oy:n varhaisjakelutoimintojen ostamisesta Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen alueilla. Kaupan tavoitteena on 

vahvistaa jakelumarkkinan tulevaisuutta ja turvata asiakkaille laadukas palvelu varhaisjakelussa. Kauppa toteutettiin 

29.4.2022.  

16.6.2022 Posti jätti kaupparekisteriin hakemuksen muuttaakseen yhtiörakennettaan Suomessa. Muutoksen myötä Posti 

keskittää paketti-, verkkokauppa- ja logistiikkapalvelut Suomessa samaan yhtiöön, jonka nimi on Posti Oy. Kirjeiden, lehtien 

ja suoramarkkinoinnin liiketoiminta jatkaa nykyisessä emoyhtiössä, jonka uusi nimi on Posti Jakelu Oy. Posti Palvelut Oy 

jatkaa Posti Jakelu Oy:n tytäryhtiönä. Järjestely on juridinen eikä sillä ole vaikutuksia Postin palveluihin tai operatiiviseen 

toimintaan. Uuden yhtiörakenteen on tarkoitus tulla voimaan tammikuussa 2023. 

Oikeudenkäynnit 

Posti on asianosainen joissakin normaaliin liiketoimintaansa liittyvissä oikeudenkäynneissä. Millään niistä ei ole erikseen tai 

yhdessä merkittävää vaikutusta sen taloudelliseen asemaan. 
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Liiketoiminnan riskit 

Venäjän vastaiset pakotteet ovat nostaneet perushyödykkeiden ja energian hintoja, ja maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin 

liittyy ennennäkemättömän suuria riskejä ja epävarmuustekijöitä. Postin toiminnan luonteesta ja laajuudesta johtuen 

talouden yleinen kehitys, kasvavat energiakustannukset ja tavaran kysynnän muutokset vaikuttavat myös Postin 

liiketoimintaan.  

 

Riskit, jotka liittyvät Postin liiketoiminnan muutokseen moderniksi jakelu- ja logistiikkayhtiöksi, ovat edelleen kaksitahoisia. 

Postin on tarkkaan hallittava ja mukautettava toimintamalliaan taantuvalla postialalla. Samalla Postin on kehitettävä uusia 

integroituja palveluja ja tarjontaa jakelu- ja logistiikka-arvoketjussa verkkokauppamarkkinoiden kasvun mahdollistamiseksi. 

Verkkokauppa kasvaa ja vähittäiskaupan toimintaympäristö muuttuu. Posti toimii kuluttajalähtöisellä alalla, jolla kuluttajien 

valinnat ja mieltymykset ovat menestyksen ja kasvun avaintekijöitä. Kilpailu myös kiristyy. Jotta Posti voisi kasvaa ja 

menestyä, sen on vahvistettava kuluttajien luottamusta Posti-brändiin. Suurena työnantajana Posti kohtaa myös haasteita 

ammattitaitoisen työvoiman saatavuudessa ja pyrkii jatkuvasti parantamaan työnantajakuvaansa. 

 

Koronarajoitukset ovat hellittäneet, mikä on johtanut siihen, että kuluttajat käyttävät enemmän rahaa palveluihin. Samaan 

aikaan Posti kohtaa aiempaa kovempaa kilpailua. Kilpailijat ovat julkaisseet uusia markkinoita häiritseviä liiketoimintamalleja 

erityisesti jakelun loppuvaiheeseen ja sähköiseen toteutukseen liittyen. Kiristynyt kilpailu voi johtaa markkinaosuuden 

menetykseen ja hintakilpailuun. Postin on toimittava nopeasti ja jatkuvasti lisättävä asiakaslähtöisyyttä kaikilla alueilla. Posti 

hallitsee näitä riskejä seuraamalla ja arvioimalla jatkuvasti jakelu- ja logistiikkastrategiansa toteutumista. 

 

Postin menestys taantuvilla jakelumarkkinoilla on kiinni tehokkaiden toiminta- ja toimitusmallien käyttöönotosta, jolla 

pienennetään kustannuksia laskevien volyymien mukaisesti. Postialan sääntelyn ajantasaistaminen on ratkaisevan tärkeää. 

Posti kannattaa pääosin eduskunnalle huhtikuussa 2022 annettua hallituksen ehdotusta. Uusi julkinen palveluvelvoite-

ehdotus, joka on kohdennettu erikseen Postille kilpailuttamisen ulkopuolella, eli sanomalehtien jakelu säänneltyyn hintaan, 

olisi kuitenkin erittäin ongelmallinen, varsinkin jos maksettu korvaus ei kata kustannuksia ja kohtuullista voittoa. 

Palveluvelvoitteen on katettava yleispalveluvelvoitteen mukaisesti kustannukset ja kohtuullinen voitto. 

 

Kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä seurataan jatkuvasti. Posti toimii aktiivisesti kyberriskien torjunnassa ja lisää jatkuvasti 

valmiuttaan tietoturvaloukkausten ehkäisemiseksi ja liiketoiminnan kannalta kriittisten toimintojen jatkuvuuden 

mahdollistamiseksi. Mahdolliset tietosuojaloukkaukset voivat aiheuttaa taloudellista tappiota ja vahingoittaa Postin brändiä 

ja mainetta vakavasti pitkällä tähtäimellä. 

 

Aditro Logisticsilla on tärkeä rooli Postin strategisten kasvutavoitteiden saavuttamisessa: se tukee Postin tavoitetta 

pakettiliiketoiminnallaan ja logistiikallaan Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Onnistuakseen muutoksessaan verkkokaupan 

jakelutoimijaksi Aditro Logisticsin on huolellisesti hallittava digitaalisten hankkeidensa toteuttamista. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

Katsauskauden jälkeen ei ollut merkittäviä tapahtumia. 

Näkymät vuodelle 2022 

Posti päivitti näkymiään vuodelle 2022. Liikevaihdon ennakoidaan kasvavan (aiemmin liikevaihdon ilmoitettiin pysyvän 
samalla tasolla). Uusissa näkymissä sanotaan seuraavaa: 
 
Vuonna 2022 Postin liikevaihdon odotetaan nousevan edellisestä vuodesta. Konsernin oikaistun käyttökatteen odotetaan 
laskevan vuonna 2022. Postin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2021 oli 1 595,0 miljoonaa euroa ja oikaistu 
käyttökate 181,6 miljoonaa euroa. 
 
Mahdollinen inflaation jatkuminen ja korkojen nousu voivat vaikuttaa kuluttajakysyntään. Kuluttajakäyttäytymisen muutokset 
vaikuttavat Postin liiketoimintaan ja voivat vaikuttaa liiketulokseen. 
 
Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja liiketulos eivät kerry tasaisesti vuoden 
aikana. Kuluttajapaketeissa ja postipalveluissa ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti vahvoja, kun taas 
toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia. Postipalvelujen volyymin laskun odotetaan jatkuvan. 
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Postin taloudellinen raportointi  
 
2022 

 

27. lokakuuta 2022: Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022 
 
2023 
 
17. helmikuuta 2023: Tilinpäätöstiedote 2022  
27. huhtikuuta 2023: Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023  
10. elokuuta 2023: Puolivuosikatsaus 2023  
26. lokakuuta 2023: Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023  

 

Helsinki, 11.8.2022 

Posti Group Oyj 

Hallitus 

 

LIITTEET 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat 

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022, taulukot 

 



Tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökate* Liiketulos ilman poistoja ja arvonalentumisia.

Oikaistu käyttökate* Käyttökate oikaistuna erityiserillä.

Oikaistu liiketulos* Liiketulos oikaistuna erityiserillä.

Erityiserät*

Omavaraisuusaste, % 100 x

Sidotun pääoman tuotto, %* 100 x

Sidottu pääoma

Nettovelka

Nettovelka / oikaistu käyttökate*

Korolliset lainat

Likvidit varat

Henkilöstö keskimäärin, FTE* Kokoaikaiseksi muutettu henkilöstömäärä keskimäärin.

Operatiivinen vapaa kassavirta

* Jatkuvat toiminnot

Rahavirtalaskelman mukainen liiketoiminnan rahavirta vähennettynä 
rahavirtalaskelman mukaisilla investoinneilla aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin sekä vähennettynä vuokrasopimusvelkojen maksuilla.

Oikaistu käyttökate (12 kk liukuva)

Konserni raportoi vaihtoehtoisia tunnuslukuja IFRS-tunnuslukujen sekä konsernin tuloslaskelmassa, taseessa, 
rahavirtalaskelmassa ja liitetiedoissa esitettyjen taloudellisten lukujen lisäksi. Johto uskoo, että oikaistut tunnusluvut antavat 
tarkoituksenmukaista lisätietoa liiketoiminnan tuloksellisuudesta sekä johdolle että sidosryhmille. Oikaistu käyttökate ja 
oikaistu liiketulos ovat myös keskeisiä tunnuslukuja konsernin sisäisessä raportoinnissa.

Oma pääoma yhteensä

Rahavarat, rahamarkkinasijoitukset ja sijoitukset 
joukkovelkakirjalainoihin.

Olennaiset tuotto- ja kuluerät, jotka eivät ole osa konsernin 
tavanomaista liiketoimintaa, on määritelty erityiseriksi. Erityiseriin 
sisältyvät liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet kulut, 
merkittävät omaisuuserien arvonalentumistappiot, liikearvon 
arvonalentumiset ja merkittävät osakkeiden, kiinteistöjen ja 
liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot tai -tappiot ja 
yrityshankintojen ehdollisten kauppahintaerien muutokset.

Nettovelka

Sidottu pääoma (edell. 12 kk alkusaldon ja loppusaldon keskiarvo)

Taseen loppusumma - saadut ennakot

Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset korolliset lainat ja vuokrasopimusvelat.

Pitkäaikaiset varat lukuunottamatta laskennallisia verosaamisia sekä 
vaihto-omaisuus ja myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset. 
Taseen varoista vähennetään muut pitkäaikaiset velat, saadut ennakot, 
varaukset, eläkevelvoitteet, ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat.

Liiketulos (12 kk liukuva)

Korolliset lainat - likvidit varat - saamistodistukset.



Puolivuosikatsauksen taulukko-osa tammi-kesäkuu 2022

Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelma

Jatkuvat toiminnot
4-6 4-6 1-6 1-6 1-12

miljoonaa euroa 2022 2021 2022 2021 2021
Liikevaihto  411,3 391,6 802,4 775,9 1 595,0
Liiketoiminnan muut tuotot 2,0 3,0 4,1 6,8 12,6
Materiaalit ja palvelut -122,7 -114,5 -234,4 -223,1 -474,0
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -176,6 -170,2 -353,9 -340,6 -682,0
Liiketoiminnan muut kulut -75,1 -66,1 -145,0 -130,6 -271,1
Poistot -31,1 -30,0 -61,0 -59,7 -119,5
Arvonalentumiset 0,0 -0,5 0,0 -0,5 -6,1
Liiketulos 7,9 13,3 12,3 28,2 55,0

Rahoitustuotot 1,5 0,2 1,9 0,9 2,2
Rahoituskulut -3,2 -1,8 -5,9 -4,2 -8,9
Tulos ennen veroja 6,1 11,7 8,3 24,9 48,3

Tuloverot -1,5 -2,4 -2,7 -4,6 -9,6
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 4,6 9,3 5,6 20,4 38,7

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,0 3,1 0,0 3,4 -54,7

Tilikauden tulos 4,6 12,3 5,6 23,7 -15,9

Osakekohtainen tulos (euroa per osake)
Konserni yhteensä 0,11 0,31 0,14 0,59 -0,40
Jatkuvat toiminnot 0,11 0,23 0,14 0,51 0,97
Lopetetut toiminnot 0,00 0,08 0,00 0,08 -1,37

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tilikauden tulos 4,6 12,3 5,6 23,7 -15,9

Muut laajan tuloksen erät 
Erät, jotka siirretään tai saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteisiksi:
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 0,8 0,2 1,5 0,2 0,6
Muuntoero -2,8 3,4 -2,4 4,2 93,6
Näihin eriin liittyvät tuloverot -0,2 0,0 -0,3 0,0 -0,1
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:
Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen -4,2
Näihin eriin liittyvät tuloverot 0,8
Tilikauden laaja tulos 2,4 15,8 4,5 28,1 74,8

Laimennetut osakekohtaiset tulokset ovat samat kuin normaalit osakekohtaiset tulokset yllä, koska Postilla ei ole ulkona olevia laimentavia 
instrumentteja.
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Konsernin tase

Varat

miljoonaa euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 228,1 190,4 189,9
Muut aineettomat hyödykkeet 90,5 88,7 84,3
Sijoituskiinteistöt 3,5 3,5 3,5
Aineelliset hyödykkeet 233,4 277,1 233,6
Käyttöoikeusomaisuuserät 260,5 249,1 239,2
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,1 1,7 0,9
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 1,0 1,0 1,0
Pitkäaikaiset saamiset 1,7 0,2 1,5
Laskennalliset verosaamiset 29,8 13,2 25,7
Pitkäaikaiset varat yhteensä 848,5 825,0 779,6

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 4,0 4,8 4,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 302,0 298,1 296,4
Tuloverosaamiset 0,9 1,5 0,9
Lyhytaikaiset rahoitusvarat 50,5 61,6 64,5
Rahavarat 35,7 73,6 97,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä 393,1 439,6 462,9

Varat yhteensä 1 241,7 1 264,5 1 242,5

Oma pääoma ja velat

miljoonaa euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 70,0 70,0 70,0
Käyttörahasto 142,7 142,7 142,7
Käyvän arvon rahasto 0,5 -1,0 -0,7
Muuntoerot -2,9 -90,0 -0,6
Kertyneet voittovarat 246,7 316,1 273,1
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 456,9 437,8 484,5

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 13,0 18,7 12,1
Pitkäaikaiset korolliset lainat 60,0 60,6 60,4
Pitkäaikaiset korolliset vuokrasopimusvelat 210,3 203,7 193,4
Muut pitkäaikaiset velat 5,2 7,6 7,2
Saadut ennakot 11,9 13,4 12,9
Pitkäaikaiset varaukset 3,3 3,6 3,0
Eläkevelvoitteet 9,9 6,8 11,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä 313,6 314,4 300,1

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset lainat 0,0 61,2 0,9
Lyhytaikaiset korolliset vuokrasopimusvelat 56,4 50,2 51,4
Ostovelat ja muut velat 331,2 312,1 324,7
Saadut ennakot 76,4 80,0 80,1
Tuloverovelat 6,6 8,5 0,3
Lyhytaikaiset varaukset 0,4 0,3 0,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä 471,1 512,3 458,0

Velat yhteensä 784,7 826,7 758,0
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 241,7 1 264,5 1 242,5
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Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma
1-6 1-6 1-12

2022 2021 2021

5,6 23,7 -15,9
67,7 64,7 192,9

-21,8 -17,6 -1,0
51,5 70,8 175,9

Rahoituserien netto -4,7 -2,8 -6,5
Maksetut verot -1,3 -12,3 -8,5

45,5 55,6 160,9

-13,7 -13,1 -27,6
-19,4 -21,6 -54,7

0,8 2,2 2,7
-43,5 -0,5

0,0 11,4 68,0
14,0 7,4 5,1
1,2 -0,1 0,4

-60,6 -13,7 -6,6

-0,9 -0,2 -0,2
-0,4 -0,6 -61,2

Vuokrasopimusvelkojen maksut -28,6 -27,4 -55,5
-16,0 -31,3 -31,3
-45,8 -59,5 -148,1

-61,0 -17,6 6,2

97,2 91,0 91,0
-0,5 0,2 0,0
35,7 73,6 97,2

Operatiivinen vapaa kassavirta, täsmäytyslaskelma  

Liiketoiminnan rahavirta 45,5 55,6 160,9
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -33,1 -34,6 -82,3
Vuokrasopimusvelkojen maksut -28,6 -27,4 -55,5
Operatiivinen vapaa kassavirta -16,2 -6,4 23,1

Konsernin rahavirtalaskelma sisältää sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

miljoonaa euroa

Tilikauden tulos
Oikaisut rahavirtaan
Käyttöpääoman muutos

Investointien rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

Liiketoiminnan rahavirta

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Hankitut liiketoiminnot vähennettynä hankituilla rahavaroilla
Tytäryritysten ja liiketoimintojen myynti vähennettynä myyntihetken 
rahavaroilla
Rahoitusvarojen rahavirta
Muu investointien rahavirta

Rahavarat tilikauden alussa
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
Rahavarat  tilikauden lopussa 

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen muutos

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

Maksetut osingot

Posti Group Oyj Puolivuosikatsauksen taulukko-osa tammi-kesäkuu 2022 3/14



Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

miljoonaa euroa
Osake-

pääoma
Käyttö-
rahasto

Käyvän 
arvon 

rahasto
Muunto-

erot
Kertyneet 

voittovarat
Oma pääoma 

yhteensä

1.1.2022 70,0 142,7 -0,7 -0,6 273,1 484,5
Laaja tulos
Tilikauden tulos 5,6 5,6
Muut laajan tuloksen erät: 

Rahavirran suojauksen arvonmuutos 
veroilla vähennettynä 1,2 1,2
Muuntoeron muutos -2,4 -2,4

Tilikauden laaja tulos yhteensä 1,2 -2,4 5,6 4,5
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -32,0 -32,0
30.6.2022 70,0 142,7 0,5 -2,9 246,7 456,9

1.1.2021 70,0 142,7 -1,2 -94,2 323,7 441,1
Laaja tulos
Tilikauden tulos 23,7 23,7
Muut laajan tuloksen erät: 

 
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 
veroilla vähennettynä 0,2 0,2
Muuntoeron muutos 4,2 4,2

Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,2 4,2 23,7 28,1
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -31,3 -31,3
30.6.2021 70,0 142,7 -1,0 -90,0 316,1 437,8

miljoonaa euroa
Osake-

pääoma
Käyttö-
rahasto

Käyvän 
arvon 

rahasto
Muunto-

erot
Kertyneet 

voittovarat
Oma pääoma 

yhteensä

1.1.2021 70,0 142,7 -1,2 -94,2 323,7 441,1
Laaja tulos
Tilikauden tulos -15,9 -15,9
Muut laajan tuloksen erät: 

Rahavirran suojauksen arvonmuutos 
veroilla vähennettynä 0,5 0,5
Muuntoeron muutos 93,6 93,6
Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen
määrittäminen veroilla vähennettynä -3,4 -3,4

Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,5 93,6 -19,3 74,8
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -31,3 -31,3
31.12.2021 70,0 142,7 -0,7 -0,6 273,1 484,5

Osingot

Posti Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2022 Helsingissä. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen 
mukaisesti, että osinkoa jaetaan vuoden 2021 tuloksen perusteella 32,0 miljoonaa euroa. Osingosta puolet maksettiin 
maaliskuussa ja toinen puoli tullaan maksamaan loppuvuonna 2022.
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Liitetiedot

1. Laatimisperiaatteet

2. Valuuttakurssit
1-6 1-6 1-12

Keskikurssi 2022 2021 2021

SEK 10,5 10,1 10,1
NOK 10,0 10,2 10,2

Päätöskurssi 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

SEK 10,7 10,1 10,3
NOK 10,3 10,2 10,0

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Posti-konserni ("Konserni") on noudattanut 
julkaisua laatiessaan samoja laatimisperiaatteita, laskentamenetelmiä ja esitystapaa kuin tilikauden 2021 tilinpäätöksessä. 
1.1.2022 voimaan tulleilla IFRS-standardimuutoksilla ei ollut vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan tai taseeseen. Esitetyt luvut ovat 
pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. 
Puolivuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa Postiin markkinatilanteen ja toimintaympäristön kautta. Postilla ei ole toimintaa tai 
investointeja Venäjällä, Ukrainassa tai Valko-Venäjällä vuonna 2021 tapahtuneen Venäjän liiketoiminnan myynnin jälkeen. Tämän 
vuoksi Ukrainan sodalla ei ole suoraa vaikutusta Postin taloudelliseen asemaan. Suomen ja Venäjän sekä Suomen ja Valko-
Venäjän välisen kirje- ja pakettiliikenteen keskeyttämisellä ei ole olennaista taloudellista vaikutusta konserniin.

Lisätietoa Ukrainan sodan vaikutuksista taloudelliseen raportointiin
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3. Segmenttiraportointi

Toimintasegmentit ja raportoitavat segmentit 2022 ja 2021

2022
Toimintasegmentti Raportoitava segmentti
Verkkokauppa- ja jakelupalvelut Verkkokauppa- ja jakelupalvelut
Transval Varastointi- ja logistiikkapalvelut
Aditro Logistics Varastointi- ja logistiikkapalvelut
Postipalvelut Postipalvelut

2021
Toimintasegmentti Raportoitava segmentti
Paketti- ja  verkkokauppa Posti-, paketti- ja  logistiikkapalvelut
Rahtipalvelut Posti-, paketti- ja  logistiikkapalvelut
Postipalvelut Posti-, paketti- ja  logistiikkapalvelut
Transval Posti-, paketti- ja  logistiikkapalvelut
Aditro Logistics Aditro Logistics

Toimintasegmenttien kuvaukset

Kausivaihtelu

Tammikuusta 2022 alkaen Postilla on kolme raportoitava segmenttiä: Verkkokauppa- ja jakelupalvelut, Varastointi- ja 
logistiikkapalvelut sekä Postipalvelut. Varastointi- ja logistiikkapalvelut sisältää kaksi toimintasegmenttiä: Transval ja Aditro Logistics. 

Tilikauden 2021 loppuun saakka Postilla oli kaksi raportoitava segmenttiä: Posti-, paketti- ja  logistiikkapalvelut sekä Aditro Logistics. 
Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut sisälsi toimintasegmentit Postipalvelut, Paketti- ja verkkokauppa, Rahtipalvelut ja Transval.

Toimintasegmentit Postipalvelut ja Paketti- ja verkkokauppa on eriytetty kahdeksi raportoitavaksi segmentiksi, koska niillä ei enää ole 
samanlaisia taloudellisia ominaispiirteitä, esimerkiksi kasvuodotuksia. Operatiivisen muutoksen johdosta Paketti- ja verkkokauppa ja 
Rahtipalvelut yhdistyivät yhdeksi toimintasegmentiksi, Verkkokauppa- ja jakelupalvelut. 
Transval ja Aditro Logistics jatkavat omina toimintasegmentteinään, mutta ne yhdistellään yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi Varastointi- 
ja logistiikkapalvelut. Transval ja Aditro Logistics harjoittavat samankaltaista liiketoimintaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä niillä on 
samankaltaiset taloudelliset ominaispiirteet, palvelut ja asiakkaat.

Joulukuussa 2021 Posti saattoi päätökseen Itella Venäjä -liiketoimintaryhmän myynnin. Venäjän tulos vertailukausilta on raportoitu 
lopetettuina toimintoina.

Tammikuusta 2022 alkaen, Posti raportoi segmenttien tulokset EBITDA-tasolla strategian mukaisesti. Sekä EBITDA että oikaistu EBITDA 
julkaistaan segmenteittäin. Muita segmenteittäin julkaistavia avainlukuja ovat liikevaihto, investoinnit, nettovarat ja henkilöstön määrä. 

Verkkokauppa- ja jakelupalvelut tarjoaa paketti-, kuljetus- ja verkkokauppapalveluja yritys- ja yksityisasiakkaille Suomessa, Ruotsissa ja 
Baltiassa. Verkkokauppa- ja jakelupalvelut kehittää myös Postin digitaalisia palveluja asiakaskokemuksen parantamiseksi.
Transval on Suomen markkinajohtaja ulkoistuslogistiikassa. Palvelut kattavat toimitusketjuratkaisut kuljettamisesta varastointiin sekä 
asiakkaiden tiloissa tapahtuvat sisälogistiikan ratkaisut ja logistiikan ammattiosaajien henkilöstöpalvelut. Palveluita tarjotaan joko 
Transvalin tai asiakkaan omissa tiloissa, esimerkiksi varastossa, terminaalissa, tehtaassa, teollisuuden tuotantolaitoksessa ja 
kaupoissa/myymälöissä. 
Aditro Logistics on yksi Ruotsin ja Pohjoismaiden johtavista logistiikkayrityksistä. Aditro Logisticsin tarjoama koostuu laajasta 
palveluvalikoimasta varastonhallinnassa, logistiikassa, tuotantoketjun johtamisessa, kuljetushankinnassa, henkilöstöpalveluissa sekä 
verkkokauppaan, jälleenmyyntiin ja nopeasti liikkuviin kulutustuotteisiin erikoistuneiden yritysten konsultoinssa. 
Postipalvelut tarjoaa postinjakelupalveluja sekä niitä tukevia digitaalisia ja monikanavaisia ratkaisuja.

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Segmenttien liikevaihto ja liiketulos eivät kerry tasaisesti. Postipalveluissa ja 
kuluttajapaketeissa erityisesti ensimmäinen ja viimeinen neljännes ovat tyypillisesti vahvoja toisen ja kolmannen neljänneksen ollessa 
näitä heikompia.

Toimintasegmenttien lisäksi Postilla on konsernin pääkonttoritoiminnot, keskitetyt tukitoiminnot sekä kiinteistöyhtiö Posti Kiinteistöt Oy, 
joka omistaa kiinteistöjä Suomessa ja tarjoaa kiinteistöjen hallintopalveluita liiketoiminnoille. Nämä keskitetyt toiminnot ja muut 
konsernitason kustannukset mukaanlukien rahoitustoiminta raportoidaan muissa toiminnoissa ja kohdistamattomissa erissä. 
Segmenteille kohdistetaan pitkä- ja lyhytaikaiset operatiiviset varat ja velat sisältäen korottomat velat ja varaukset.
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4-6
2022
miljoonaa euroa

Liikevaihto 175,0 93,6 149,2 417,7
Liikevaihto, sisäinen -0,8 -4,7 -0,9 -6,4

Liikevaihto, konsernin ulkopuolelle 174,2 88,9 148,3 0,0 411,3

Oikaistu käyttökate 18,7 8,9 15,7 -3,8 39,5
Käyttökatteeseen sisältyvät erityserät 0,0 -0,1 -0,4 0,0 -0,6

Käyttökate 18,7 8,7 15,3 -3,8 38,9

Poistot -31,1
Arvonalentumiset 0,0

Oikaistu liiketulos 8,5
Liiketulokseen sisältyvät erityiserät -0,6

Liiketulos 7,9
Rahoitustuotot ja -kulut -1,8
Tuloverot -1,5

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 4,6
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,0

Tilikauden tulos 4,6

Investoinnit, jatkuvat toiminnot 5,4 5,6 24,5 6,2 41,7
Henkilöstö kauden lopussa 3 706 7 155 9 629 643 21 133
Nettovarat 252,7 378,8 44,8 -219,4 456,9

4-6
2021
miljoonaa euroa

Liikevaihto 172,7 80,6 145,3 0,0 398,6
Liikevaihto, sisäinen -0,8 -5,2 -1,0 0,0 -7,0

Liikevaihto, konsernin ulkopuolelle 171,9 75,4 144,3 0,0 391,6

Oikaistu käyttökate 16,7 8,6 22,0 -3,1 44,2
Käyttökatteeseen sisältyvät erityserät 0,5 0,0 -1,1 0,1 -0,4

Käyttökate 17,3 8,6 21,0 -3,0 43,8

Poistot -30,0
Arvonalentumiset -0,5

Oikaistu liiketulos 13,7
Liiketulokseen sisältyvät erityiserät -0,4

Liiketulos 13,3
Rahoitustuotot ja -kulut -1,6
Tuloverot -2,4

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 9,3
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 3,1

Tilikauden tulos 12,3

Investoinnit, jatkuvat toiminnot 8,0 6,7 1,7 13,2 29,7
Henkilöstö kauden lopussa 3 600 7 017 9 852 608 21 077
Nettovarat 246,8 325,0 32,2 -166,1 437,8

Verkkokauppa- 
ja jakelupalvelut

Varastointi- ja 
logistiikka-

palvelut
Postipalvelut

Muu toiminta 
ja kohdista-
mattomat

Konserni 
yhteensä

Verkkokauppa- 
ja jakelupalvelut

Varastointi- ja 
logistiikka-

palvelut
Postipalvelut

Muu toiminta 
ja kohdista-
mattomat

Konserni 
yhteensä
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1-6
2022
miljoonaa euroa

Liikevaihto 337,1 181,0 296,6 814,8
Liikevaihto, sisäinen -1,4 -9,3 -1,7 -12,4

Liikevaihto, konsernin ulkopuolelle 335,7 171,7 294,9 0,0 802,4

Oikaistu käyttökate 32,9 16,3 33,8 -6,9 76,0
Käyttökatteeseen sisältyvät erityserät -0,7 -0,1 -1,7 -0,2 -2,7

Käyttökate 32,2 16,1 32,1 -7,1 73,3

Poistot -61,0
Arvonalentumiset 0,0

Oikaistu liiketulos 15,0
Liiketulokseen sisältyvät erityiserät -2,7

Liiketulos 12,3
Rahoitustuotot ja -kulut -4,0
Tuloverot -2,7

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 5,6
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,0

Tilikauden tulos 5,6

Investoinnit, jatkuvat toiminnot 14,1 27,4 28,0 45,7 115,1
Henkilöstö kauden lopussa 3 706 7 155 9 629 643 21 133
Nettovarat 252,7 378,8 44,8 -219,4 456,9

1-6
2021
miljoonaa euroa

Liikevaihto 331,3 156,8 300,2 788,3
Liikevaihto, sisäinen 1,4 9,1 1,9 12,4

Liikevaihto, konsernin ulkopuolelle 329,9 147,7 298,3 0,0 775,9

Oikaistu käyttökate 30,1 15,6 47,9 -4,9 88,7
Käyttökatteeseen sisältyvät erityserät 0,0 -1,4 1,0 -0,3

Käyttökate 30,1 15,6 46,6 -3,9 88,4

Poistot -59,7
Arvonalentumiset -0,5

Oikaistu liiketulos 28,5
Liiketulokseen sisältyvät erityiserät -0,3

Liiketulos 28,2
Rahoitustuotot ja -kulut -3,2
Tuloverot -4,6

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 20,4
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 3,4

Tilikauden tulos 23,7

Investoinnit, jatkuvat toiminnot 14,8 9,3 2,8 29,0 55,8
Henkilöstö kauden lopussa 3 600 7 017 9 852 607 21 077
Nettovarat 246,8 325,0 32,2 -166,1 437,8

Verkkokauppa- 
ja jakelupalvelut

Varastointi- ja 
logistiikka-

palvelut
Postipalvelut

Muu toiminta 
ja kohdista-
mattomat

Konserni 
yhteensä

Verkkokauppa- 
ja jakelupalvelut

Varastointi- ja 
logistiikka-

palvelut
Postipalvelut

Muu toiminta 
ja kohdista-
mattomat

Konserni 
yhteensä
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1-12
2021
miljoonaa euroa

Liikevaihto 681,1 330,0 610,9 1 621,9
Liikevaihto, sisäinen -2,6 -20,3 -4,0 -26,9

Liikevaihto, konsernin ulkopuolelle 678,5 309,7 606,9 0,0 1 595,0

Oikaistu käyttökate 62,0 32,6 99,1 -12,0 181,6
Käyttökatteeseen sisältyvät erityserät 0,1 -0,5 -2,3 1,6 -1,1

Käyttökate 62,0 32,1 96,8 -10,4 180,5

Poistot -119,5
Arvonalentumiset -6,1

Oikaistu liiketulos 59,8
Liiketulokseen sisältyvät erityiserät -4,8

Liiketulos 55,0
Rahoitustuotot ja -kulut -6,7
Tuloverot -9,6

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 38,7
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista -54,7

Tilikauden tulos -15,9

Investoinnit, jatkuvat toiminnot 41,5 14,5 14,3 46,0 116,4
Henkilöstö kauden lopussa 3 714 7 616 9 220 578 21 128
Nettovarat 264,1 287,2 9,0 -75,8 484,5

Verkkokauppa- 
ja jakelupalvelut

Varastointi- ja 
logistiikka-

palvelut
Postipalvelut

Muu toiminta 
ja kohdista-
mattomat

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

miljoonaa euroa 2022 2021 2022 2021 2021
Suomi 333,2 320,7 650,7 637,5 1 308,1
Ruotsi 40,4 37,8 81,2 72,7 137,5
Baltia 8,8 8,5 18,0 16,3 24,6
Muut maat 28,9 24,6 52,5 49,5 124,8
Yhteensä 411,3 391,6 802,4 775,9 1 595,0

Myyntituottojen jaottelu on esitetty liitetiedossa 3. Toimintasegmentit.

5. Hankitut ja myydyt liiketoiminnat

Hankitut liiketoiminnat

Hankinnan tuloksena kirjatut varat ja velat

Hankitut varat

Veddesta-
gruppen

Keski-
suomalainen

varhaisjakelu-
toiminnot

Yhteensä

miljoonaa euroa Käypä arvo Käypä arvo
Aineettomat hyödykkeet 6,7 0,9 7,6
Aineelliset hyödykkeet 0,3 0,1 0,4
Käyttöoikeusomaisuuserät 22,2 22,2
Saamiset 4,8 4,8
Rahavarat 2,9 2,9
Vaikutus varoihin 36,8 1,1 37,9

Hankitut velat
miljoonaa euroa
Laskennallinen verovelka 1,8 1,8
Korolliset velat 22,2 22,2
Ostovelat ja muut velat 3,5 1,5 4,9
Vaikutus velkoihin 27,4 1,5 28,9
Hankittu nettovarallisuus 9,4 -0,4 9,0

Hankintamenon muodostuminen
miljoonaa euroa
Kauppahinta 29,9 19,5 49,4
Kokonaishankintameno 29,9 19,5 49,4
Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo 9,4 -0,4 9,0
Liikearvo 20,5 20,0 40,5

Hankinnan vaikutus konsernin rahavirtaan
miljoonaa euroa
Rahana maksettu kauppahinta 29,9 16,5 46,4
Hankitut rahavarat 2,9 0,0 2,9
Rahavirta 27,0 16,5 43,5

Myydyt liiketoiminnat

Lopetetut toiminnot

31.3.2022 Posti allekirjoitti sopimuksen Mediatalo Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiöiden Jakelusepät Oy:n ja Ilves Jakelu Oy:n 
varhaisjakelutoimintojen ostamisesta Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen alueilla. Kaupan tavoitteena on vahvistaa jakelumarkkinan 
tulevaisuutta ja turvata asiakkaille laadukas palvelu varhaisjakelussa Postipalveluissa. Kauppa saatiin valmiiksi huhtikuun aikana. Noin 730 
työntekijää siirtyi vanhoina työntekijöinä Postin palvelukseen. Kaupassa syntynyt 20,0 miljoonan euron liikearvo heijastaa odotettavia 
synergiahyötyjä jakeluverkostojen yhdistämisestä. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyy 0,4 miljoonaa euroa hankintaan liittyviä kuluja.

Tilikaudella 2022 ei ole myyty liiketoimintoja.

Tammikuussa 2022 Posti Group Oyj osti ruotsalaisen logistiikkayhtiö Veddestagruppen AB:n koko osakekannan. Veddestagruppen 
konsolidoidaan helmikuusta alkaen Posti-konserniin ja integroidaan osaksi Aditro Logisticsia. Adito Logistics on jakelu ja logistiikka -arvoketjun 
palveluiden edelläkävijä Ruotsissa ja yhdessä Veddestagruppenin kanssa Posti voi laajentaa ja vahvistaa kyvykkyyttä palvella asiakkaita yhä 
paremmin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli noin 23 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää noin 300 henkeä. Yrityskaupassa syntyi 20,5 miljoonaa 
euroa liikearvoa. Yritysosto tukee Postin strategiaa kasvaa paketti- ja logistiikkaliiketoiminnassa Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Liiketoiminnan 
muihin kuluihin sisältyy 0,3 miljoonaa euroa hankintaan liittyviä eriä.

Joulukuussa 2021 Posti saattoi päätökseen Itella Venäjä -liiketoimintaryhmän myynnin. Yrityskaupan jälkeen Postilla ei ole enää liiketoimintaa 
Venäjällä. Myynnin jälkeen Itella Venäjä segmentin tulos, mukaan lukien myynnin tulos ja aiemmin myydyt kiinteistöyhtiöt, esitetään lopetettuina 
toimintoina. 
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6. Aineelliset hyödykkeet ja käyttöoikeusomaisuuserät 

miljoonaa euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Kirjanpitoarvo 1.1. 233,6 273,6 273,6
Hankitut liiketoiminnat 0,4 0,0 0,0
Lisäykset 17,2 27,0 52,8
Myydyt liiketoiminnat 0,0 -5,6 -56,4
Vähennykset ja siirrot -0,6 -1,3 -2,1
Poistot, jatkuvat toiminnot -17,0 -17,1 -33,6
Arvonalentumiset, jatkuvat toiminnot 0,0 0,0 -1,0
Poistot ja arvonalentumiset, lopetetut toiminnot 0,0 -2,3 -4,1
Kurssierot -0,3 2,9 4,4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 233,4 277,1 233,6

Muutokset käyttöoikeusomaisuuserien kirjanpitoarvoissa:

miljoonaa euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Kirjanpitoarvo 1.1. 239,2 262,8 262,8
Hankitut liiketoiminnat 22,2 0,0 0,0
Lisäykset 32,8 16,1 36,7
Myydyt liiketoiminnat 0,0 0,0 0,0
Vähennykset ja siirrot -0,4 -0,1 -0,7
Poistot -29,6 -29,1 -58,0
Kurssierot -3,7 -0,6 -1,6
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 260,5 249,1 239,2

Erittely käyttöoikeusomaisuuseristä:

miljoonaa euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Rakennukset 217,2 218,1 197,6
Ajoneuvot 35,0 22,3 33,4
Koneet ja muut 8,3 8,6 8,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 260,5 249,1 239,2

7. Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet

miljoonaa euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Kirjanpitoarvo 1.1. 274,1 280,4 280,4
Hankitut liiketoiminnat 48,5 0,0 0,0
Lisäykset 13,7 13,1 27,6
Myydyt liiketoiminnat 0,0 0,0 -0,7
Vähennykset ja siirrot 0,0 0,2 0,5
Poistot, jatkuvat toiminnot -14,1 -13,8 -27,4
Arvonalentumiset, jatkuvat toiminnot 0,0 -0,5 -4,5
Poistot ja arvonalentumiset, lopetetut toiminnot 0,0 0,0 -0,3
Kurssierot -3,6 -0,4 -1,4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 318,6 279,0 274,1

Muutokset aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvoissa:

Muutokset liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvoissa:
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8. Nettovelka ja likvidit varat

miljoonaa euroa Rahoitusvelat

Korolliset
vuokrasopi-
musvelat

Korolliset 
lainat 
yhteensä Likvidit varat

Saamis-
todistukset

Nettovelka 
yhteensä

Kirjanpitoarvo 1.1.2022 61,3 244,8 306,1 151,1 10,0 145,0
Rahavirta -1,3 -28,6 -29,9 -65,0 -10,0 45,2
Liiketoimintahankinnat 0,0 22,2 22,2 0,0 0,0 22,2

0,0 -4,4 -4,4 -0,5 0,0 -3,8
Muut ei-kassaperusteiset muutokset 0,0 32,7 32,7 0,0 0,0 32,7
Kirjanpitoarvo 30.6.2022 60,0 266,7 326,7 85,5 0,0 241,2
Käyvät arvot 30.6.2022 59,8 266,7 326,6

miljoonaa euroa Rahoitusvelat

Korolliset
vuokrasopi-
musvelat

Korolliset 
lainat 
yhteensä Likvidit varat

Saamis-
todistukset

Nettovelka 
yhteensä

Kirjanpitoarvo 1.1.2021 122,6 266,2 388,8 160,1 0,0 228,7
Rahavirta -0,9 -27,4 -28,3 -25,1 0,0 -3,1
Liiketoimintahankinnat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,6 0,6 0,2 0,0 0,3
Muut ei-kassaperusteiset muutokset 0,0 14,6 14,7 0,0 0,0 14,7
Kirjanpitoarvo 30.6.2021 121,8 254,0 375,8 135,2 0,0 240,6
Käyvät arvot 30.6.2021 122,2 254,0 376,2

miljoonaa euroa Rahoitusvelat

Korolliset
vuokrasopi-
musvelat

Korolliset 
lainat 
yhteensä Likvidit varat

Saamis-
todistukset

Nettovelka 
yhteensä

Kirjanpitoarvo 1.1.2021 122,6 266,2 388,8 160,1 0,0 228,7
Rahavirta -61,5 -55,5 -117,0 -9,0 10,0 -117,9
Liiketoimintahankinnat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 1,6 1,6 0,0 0,0 1,6
Muut ei-kassaperusteiset muutokset 0,1 32,5 32,6 0,0 0,0 32,6
Kirjanpitoarvo 31.12.2021 61,3 244,8 306,1 151,1 10,0 145,0
Käyvät arvot 31.12.2021 61,4 244,8 306,3

miljoonaa euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Rahavarat 35,7 73,6 97,2
Rahamarkkinasijoitukset ja sijoitukset joukkovelkakirjalainoihin 49,8 61,6 53,9
Likvidit varat 85,5 135,2 151,1

Valuuttakurssien muutosten vaikutus

Valuuttakurssien muutosten vaikutus

Valuuttakurssien muutosten vaikutus
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Käypään arvoon arvostetut ja kirjatut rahoitusvarat ja -velat

miljoonaa euroa Taso 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Rahoitusvarat
Pitkäaikaiset sijoitukset 3 1,0 1,0 1,0
Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa 2 0,7 0,0 0,6
Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa 2 0,6
Yhteensä 2,3 1,0 1,6

Rahoitusvelat
Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa 2 1,2 0,9
Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa 2 0,1 0,0
Yhteensä 1,3 0,9

miljoonaa euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

Takaukset 13,5 13,6 13,6
Yhteensä 13,5 13,6 13,6

Taseen ulkopuoliset vastuut vuokrasopimuksista 

miljoonaa euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

Vähimmäisvuokrien erääntymisajat:
1 vuoden kuluessa 11,1 10,6 10,9
1-5 vuoden kuluessa 1,2 1,1 0,5
Yli 5 vuoden kuluessa 0,1

Yhteensä 12,4 11,7 11,4

10. Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat 

9. Rahoitusvarojen ja -velkojen arvostus käypään arvoon

Konserni luokittelee rahoitusvarat ja -velat kolmeen eri hierarkiatasoon arvostuksessa käytettävien tietojen mukaan. 
Tiedot hierarkiatasoista ja käyvän arvon arvostuksessa käytetyistä periaatteista löytyvät tilinpäätöksen liitetiedosta 
Rahoitusinstrumentit ja rahoitusriskien hallinta. Raportointikausien aikana ei tapahtunut siirtoja käypien arvojen 
hierarkiatasojen välillä. 

Konsernilla oli raportointihetkellä myös rahoitusinstrumentteja, joita ei ole kirjattu käypään arvoon.  
Joukkovelkakirjalainasijoitusten käypä arvo oli 23,5 milj. euroa ja niiden kirjanpitoarvo oli 24,4 milj. euroa. Muiden 
rahoitusinstrumenttien käypä arvo ei eroa olennaisesti kirjanpitoarvosta, koska ne ovat luonteeltaan lyhytaikaisia.
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Muut ehdolliset velat

11. Raportointikauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

Konsernilla on mahdollinen ympäristövastuu 19,9 miljoonaa euroa, joka liittyy Pohjois-Pasilan maa-alueen 
puhdistukseen. Maan käytöstä käydään neuvotteluja Postin ja kolmansien osapuolien kanssa. Postin oletuksen 
mukaan kunkin osapuolen vastuun määrä tarkentuu vasta kun neuvottelut saadaan päätökseen.
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