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Posti Group 2021: paketti- ja logistiikkapalveluiden 
kasvanut kysyntä ajoi liikevaihdon jatkunutta kasvua, 
kannattavuus kehittyi positiivisesti  

Posti Group Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2021 

Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna. 

Loka–joulukuu 

Keskeiset tunnusluvut  

• Liikevaihto kasvoi 0,5 prosenttia ja oli 444,2 (441,8) miljoonaa euroa.   

• Oikaistu käyttökate laski 50,3 (60,8) miljoonaan euroon eli 11,3 (13,8) prosenttiin liikevaihdosta. 

• Käyttökate heikkeni 50,1 (57,0) miljoonaan euroon eli 11,3 (12,9) prosenttiin liikevaihdosta.  

• Oikaistu liiketulos heikkeni 18,7 (31,4) miljoonaan euroon eli 4,2 (7,1) prosenttiin liikevaihdosta.  

• Liiketulos heikkeni 14,8 (27,6) miljoonaan euroon eli 3,3 (6,2) prosenttiin liikevaihdosta. 

Tammi−joulukuu 

Keskeiset tunnusluvut  

• Liikevaihto kasvoi 2,5 prosenttia 1 595,0 (1 555,4) miljoonaan euroon.   

• Oikaistu käyttökate parani 181,6 (173,5) miljoonaan euroon eli 11,4 (11,2) prosenttiin liikevaihdosta. 

• Käyttökate parani 180,5 (165,7) miljoonaan euroon eli 11,3 (10,7) prosenttiin liikevaihdosta.  

• Oikaistu liiketulos heikkeni ja oli 59,8 (60,5) miljoonaa euroa eli 3,7 (3,9) prosenttia liikevaihdosta.  

• Liiketulos parani 55,0 (50,5) miljoonaan euroon eli 3,4 (3,2) prosenttiin liikevaihdosta. 

• Nettovelka suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen oli 0,8x (1,3x). 

• Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan tilikaudelta 2021 32,0 miljoonaa euroa eli 0,8 

euroa osakkeelta. 

Keskeiset tapahtumat  

• Helmikuussa Posti uudisti strategiansa. Strategian mukaisesti Posti on tulevaisuudessa moderni ja yhä 

kannattavampi jakelu- ja logistiikkayhtiö. Postin kasvun ytimessä ovat paketti- ja logistiikkaliiketoiminta Suomessa, 

Ruotsissa ja Baltiassa kattaen koko jakelu- ja logistiikka-arvoketjun. 

• Paketti ja verkkokauppa- sekä logistiikkaliiketoiminnan yhteenlaskettu ulkoinen liikevaihto muodosti 62 (59) 

prosenttia konsernin liikevaihdosta. 

• Tammi–joulukuussa pakettivolyymi kasvoi Suomessa ja Baltian maissa yhteensä 11 (27) prosenttia. 

• Posti vastaa kasvavaan kysyntään kehittämällä jatkuvasti palveluverkostoaan. Esimerkiksi pakettiautomaattien 

määrä kasvoi 12 prosenttia ja yksittäisten lokerojen määrä kasvoi 20 prosenttia vuonna 2021. 

• Osoitteellisten kirjeiden määrä Suomessa jatkoi laskuaan ja laski 8 (16) prosenttia. 

o Yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluvia lähetyksiä oli 3,3 (3,4) prosenttia kaikista Postin lähetyksistä. 

• Posti toimitti joulusesongin aikana eli Black Friday -viikosta jouluun (viikot 47–51) noin 7,4 miljoonaa pakettia ja 

noin 16 miljoonaa joulukorttia ja kirjettä. 

• Elokuussa hyväksyttiin monivuotinen Viestinvälitys- ja Logistiikka-alan työehtosopimus sekä Posti Palvelut Oy:n 

pakettilajittelijoita koskeva työehtosopimus. 
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• Joulukuussa Posti Group saattoi päätökseen Itella Venäjä -liiketoimintaryhmän myynnin. Itella Venäjän myynti 

tukee Postin strategiaa, jonka mukaan Postin kasvun ytimessä ovat paketti- ja logistiikkaliiketoiminta Suomessa, 

Ruotsissa ja Baltiassa. Myynnin jälkeen Postilla ei ole toimintaa Venäjällä.  

• Muuttuva markkinatilanne vaikutti kannattavuuteen vuoden viimeisellä kvartaalilla: pakettivolyymien kasvu tasoittui 

pandemiaa edeltävälle tasolle, yleinen työvoimapula jatkui, energiahinnat nousivat, ja koronavirustilanteesta 

johtuvat poissaolot vaativat ylitöitä sekä väliaikaista työvoimaa.  

Näkymät vuodelle 2022  
 

Vuonna 2022 Postin liikevaihdon odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. Konsernin oikaistun käyttökatteen odotetaan 

laskevan edellisestä vuodesta vuonna 2022. Vuonna 2021 Postin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 1 595,0 miljoonaa 

euroa ja oikaistu käyttökate 181,6 miljoonaa euroa. 
 
Mahdollinen inflaation jatkuminen ja korkojen nousu saattavat vaikuttaa kuluttajakysyntään. Muutokset kuluttajakysynnässä 
vaikuttavat Postin liiketoimintaan, jolla saattaa olla vaikutusta yhtiön tulokseen. 
 
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. 
 
 
 

Konsernin avainluvut         
  10-12 2021 10-12 2020 1-12 2021  1-12 2020 

Liikevaihto*, milj. euroa 444,2 441,8 1 595,0  1 555,4 

Oikaistu käyttökate*, milj. euroa 50,3 60,8 181,6 173,5 

Oikaistu käyttökate*, % 11,3 % 13,8 % 11,4 % 11,2 % 

Käyttökate*, milj. euroa 50,1 57,0 180,5 165,7 

Käyttökate*, % 11,3 % 12,9 % 11,3 % 10,7 % 

Oikaistu liiketulos*, milj. euroa 18,7 31,4 59,8 60,5 

Oikaistu liiketulos*, % 4,2 % 7,1 % 3,7 % 3,9 % 

Liiketulos*, milj. euroa 14,8 27,6 55,0 50,5 

Liiketulos*, % 3,3 % 6,2 % 3,4 % 3,2 % 

Tilikauden tulos*, milj. euroa 10,2 20,0 38,7 25,9 

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

Nettovelka, milj. euroa    145,0 228,7 

Nettovelka / oikaistu käyttökate*    0,8x 1,3x 

Operatiivinen vapaa kassavirta, milj. euroa    23,1 77,6 

Henkilöstö kauden lopussa*    21 128 19 902 

Henkilöstö keskimäärin*, FTE 15 316 15 108 15 042 15 113 

Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, euroa 0,26 0,5 0,97 0,65 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa*** -1,23 0,45 -0,40 0,74 

Osakekohtainen osinko, euroa    0,80**  0,78 

Osingot, milj. euroa     32,0**  31,3 

          
* Jatkuvat toiminnot – Itella Venäjän tulos esitetään lopetettuina toimintoina. 
** Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle. 

*** Joulukuussa Posti Group saattoi päätökseen Itella Venäjä liiketoimintaryhmän myynnin. Itella Venäjän myynnin 

jälkeen segmentin tulos, mukaan lukien myynnin tulos esitetään lopetettuina toimintoina. Osakekohtainen tulos sisältää 

konsernin nettotuloksen, mukaan lukien lopetetut toiminnot.   
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Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto 

Vuoden 2021 alussa uudistimme strategiamme. Haastavista olosuhteista huolimatta strategiamme toteutus on alkanut 

erinomaisesti, mikä näkyy viime vuoden tuloksessamme. 

 

Vuonna 2021 liikevaihtomme kasvoi 2,5 prosenttia 1 595,0 miljoonaan euroon, ja kannattavuus kehittyi vahvasti. Oikaistu 

käyttökatteemme parani edellisvuodesta 4,7 prosenttia kasvaneen liikevaihdon ja parantuneen operatiivisen tehokkuuden 

ansiosta, ollen 11,4 prosenttia liikevaihdostamme. Postipalveluiden liikevaihto heikkeni kirjevolyymien laskun jatkuessa, 

mutta paketti- ja logistiikkapalveluiden kasvava asiakaskysyntä ajoi liikevaihtomme kasvua. Logistiikan kokonaisvolyymit 

olivat suuret, sillä positiivinen markkinakehitys jatkui logistiikan huippusesongin jälkeen koko vuoden. 

 

Vaikka voimme olla erittäin tyytyväisiä koko vuoden 2021 tulokseen, muuttuva markkinatilanne näkyi viimeisen 

vuosineljänneksen tuloksessa. Pakettivolyymien kasvu on tasaantunut, ja pandemian aikaisemmissa vaiheissa koettua 

erittäin voimakasta kasvua ei ole nähtävissä lähitulevaisuudessa. Vuoden viimeisen neljänneksen kannattavuuteen 

vaikuttivat yleinen työvoimapula, energian hinnannousu sekä koronasta johtuneet poissaolot, jotka vaativat ylitöitä ja 

tilapäistä työvoimaa. Posti tarkasteli uudelleen arvonlisäverosta vapautettuihin toimintoihin liittyvää laskentamenetelmäänsä 

ja kirjasi tähän liittyen kertaluonteisen kulun vuoden viimeisen neljänneksen oikaistuun liiketulokseen.  

 

Vuosi 2021 oli tärkeä toimintamme virtaviivaistamisessa ydinliiketoimintojemme ja tulevan kasvun ympärille. Kasvumme 

moottori on paketti- ja logistiikkapalvelut Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa koko jakelu- ja logistiikka-arvoketjun osalta.  

 

Orgaanisen kasvun lisäksi tarkoituksemme on kasvaa myös yritysostojen kautta. Uskomme, että mahdolliset yritysjärjestelyt 

tarjoavat meille uusia mahdollisuuksia osaamisemme vahvistamiseen sekä aktiiviseen rooliin nopeasti kasvavilla 

logistiikkamarkkinoilla. Itella Venäjä -liiketoiminnan myynti joulukuussa 2021 oli tärkeä askel, jonka avulla voimme keskittyä 

strategiamme mukaiseen kasvuun. Aloitimme kuluvan vuoden ostamalla ruotsalaisen logistiikkayritys Veddestagruppenin, 

joka yhdistetään osaksi Aditro Logisticsia. Aditro Logistics on jakelu- ja logistiikka-arvoketjun palveluiden edelläkävijä 

Ruotsissa, ja yrityskauppa vauhdittaa muutostamme vahvemmaksi verkkokaupan logistiikkatoimijaksi. 

 

Tuleva vuosi herättää monia kysymyksiä yleiseen tilanteeseen liittyen. Vuonna 2021 inflaatio kiihtyi, ja voimme odottaa 

tämän vaikuttavan kulutukseen tänäkin vuonna. Koronapandemiaan liittyvät epävarmuustekijät eivät ole kadonneet, ja 

kuten olemme nähneet, tilanteet voivat muuttua nopeasti. Arvioimme tartuntojen aiheuttavan poissaoloja jatkossakin, 

samalla, kun meillä on jatkuva tarve uusille työntekijöille.  

 

Menestyksemme muuttuvassa toimintaympäristössä riippuu asiakaslähtöisyydestämme ja kyvystämme työskennellä 

yhdessä kohti Postin yhteisiä tavoitteita. Minulla on vahva luotto henkilöstöömme ja organisaatioomme, ja tiedän 

suuntamme olevan oikea. Jatkamme investointeja ja palveluidemme kehittämistä strategiamme jakelu- ja 

logistiikkapainopisteen mukaisesti. 

 

Kiitän kaikkia postilaisia heidän työstään ja joustavuudestaan viime vuonna, joka oli jälleen poikkeuksellinen ja vaativa. 

Luotan siihen, että kehitys jatkuu vahvana myös tänä vuonna. Strategiamme antaa toiminnallemme selkeyttä ja suunnan, ja 

jatkamalla sen järjestelmällistä toteuttamista, meillä on kaikki edellytykset onnistua. 

 
 
LIITTEET 
Posti Groupin tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2021 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 

 

http://www.posti.com/media
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Posti on Suomen johtava posti- ja logistiikka-alan palveluyritys. Ydinliiketoimintaamme kuuluvat postipalvelut, paketit, rahti 

ja logistiikkaratkaisut. Meillä on maan kattavin palveluverkosto, ja käymme arkipäivisin noin kolmen miljoonan kotitalouden 

ja yrityksen luona. Toimimme seitsemässä maassa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli noin 1,6 miljardia euroa, ja 

työntekijöitä meillä on noin 21 000. www.posti.com.   
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Markkinatilanne ja toimintaympäristö 

Koronapandemia jatkui ja aiheuttaa edelleen epävarmuutta yleisen tilanteen kehittymisestä sekä mahdollisten uusien 
varianttien vaikutuksista. Tavaroiden ja palveluiden maailmanlaajuinen kysyntä vaihteli huomattavasti vuonna 2021 
pandemiatilanteen heilahdellessa. Nopeat muutokset rasittivat toimitusketjuja, mikä on vaikuttanut myös Postin toimintaan. 
Yleisesti tilastot osoittavat vähittäismyynnin kasvaneen, mikä näkyy Postin rahti- ja logistiikkavolyymien kasvuna. 
 
Verkkokaupan kasvu jatkui Suomessa ja Ruotsissa koronapandemian toisena vuonna, mutta kasvu hidastui lähes 
pandemiaa edeltävälle tasolle vuoden aikana. Toimitusketjun haasteista johtuva tavaroiden puute vaikutti 
verkkokauppiaisiin. Rokotusten ja yhteiskunnan avautumisen myötä kuluttajat ovat alkaneet siirtää kulutustaan tavaroiden 
lisäksi myös palveluihin. Postin Kantar TNS:llä teettämän tutkimuksen mukaan asiakkaat ovat tottuneet verkko-ostamiseen 
pandemian aikana, ja yli 30 prosenttia pitää verkko-ostamisesta yhtä paljon kuin ostoksista perinteisistä kivijalkakaupoista. 
Lähes 30 prosenttia suomalaisista teki verkko-ostoksia viikoittain ja toimituskokemuksen merkitys kasvoi edelleen vuonna 
2021. Suomessa pakettiautomaatti on suosituin pakettien vastaanottotapa, mutta kotiinkuljetusten suosio on kasvanut. 
Posti kehittää jakeluverkostoaan ja -palveluitaan vastatakseen asiakkaiden muuttuviin mieltymyksiin. 
 
Postin toiminnan luonteen ja laajuuden vuoksi bruttokansantuotteen muutokset ja niiden aiheuttamat taloudelliset 
kehityssuuntaukset vaikuttavat Postin liiketoimintaan. Suomen Pankki ennustaa Suomen BKT:n kasvaneen 3,5 prosenttia 
vuonna 2021, mutta vauhdin ennustetaan hidastuvan 2,6 prosenttiin vuonna 2022 ja edelleen 1,5 ja 1,3 prosenttiin sitä 
seuraavina vuosina. Riksbank ennustaa Ruotsin BKT:n kasvaneen 4,7 prosenttia vuonna 2021, mutta kasvuvauhdin 
ennustetaan hidastuvan 3,8 prosenttiin vuonna 2022. 
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Liikevaihto ja kannattavuus (jatkuvat toiminnot) 

Loka–joulukuu 2021 

Liikevaihto 

Konsernin liikevaihto kasvoi 0,5 prosenttia ja oli 444,2 (441,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Suomessa 0,4 prosenttia 

ja muissa maissa 1,9 prosenttia. Jatkuvien toimintojen kansainvälisen liikevaihdon osuus Postin liiketoiminnassa pysyi 

edellisvuoden tasolla ja oli 10,6 (10,5) prosenttia liikevaihdosta vuoden viimeisellä neljänneksellä.  

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut -segmentin liikevaihto laski 0,3 prosenttia. Segmentin sisällä liikevaihto Rahtipalveluissa 

ja Transvalissa kasvoi mutta laski sekä Postipalveluissa että Paketti- ja verkkokaupassa. 

Aditro Logisticsin liikevaihto kasvoi 12,5 prosenttia ja oli 32,7 (29,1) miljoonaa euroa.  

Yleispalveluvelvoitteen alaisen toiminnan osuus laski ja oli 44,2 (44,7) miljoonaa euroa eli 9,9 (10,1) prosenttia konsernin 

liikevaihdosta ja 5,3 (5,4) prosenttia jakeluvolyymistä. 

Paketti-, verkkokauppa- sekä logistiikkaliiketoimintojen yhteenlaskettu ulkoinen liikevaihto muodosti 61 (59) prosenttia 

konsernin liikevaihdosta. 

Kannattavuus 

Konsernin oikaistu käyttökate laski 50,3 (60,8) miljoonaan euroon eli 11,3 (13,8) prosenttiin liikevaihdosta pääasiassa 

operatiivisen tehokkuuden heikkenemisen ja kasvaneiden kulujen vuoksi, jotka johtuvat pääasiassa kasvaneista 

volyymeista sekä koronapandemian aiheuttamista tilapäisistä työvoimajärjestelyistä. Käyttökate heikkeni 50,1 (57,0) 

miljoonaan euroon eli 11,3 (12,9) prosenttiin liikevaihdosta. Oikaistu liiketulos heikkeni 18,7 (31,4) miljoonaan euroon eli 4,2 

(7,1) prosenttiin liikevaihdosta. Liiketulos heikkeni ja oli 14,8 (27,6) miljoonaa euroa eli 3,3 (6,2) prosenttia liikevaihdosta.  

 

Viimeisen neljänneksen oikaistuun liiketulokseen sisältyi kertaluonteinen 5,3 miljoonan euron kulu, joka johtui Postin 

arvonlisäverosta vapautettuun toimintaan liittyvien oikaisujen laskentamenetelmän uudelleenarvioinnista ja jonka vaikutus 

kohdistuu osittain aiempiin vuosiin. 
 
Liiketulokseen vaikuttaneet erityiserät neljännellä vuosineljänneksellä olivat -3,9 (-3,8) miljoonaa euroa.  
 

Tammi–joulukuu 2021 

Liikevaihto 

Konsernin liikevaihto kasvoi 2,5 prosenttia ja oli 1 595,0 (1 555,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Suomessa 

1,7 prosenttia ja muissa maissa 10,2 prosenttia. Jatkuvien toimintojen kansainvälisen liikevaihdon osuus Postin 

liiketoiminnasta nousi ja oli 10,1 (9,4) prosenttia liikevaihdosta tammi–joulukuussa. 

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut -segmentin liikevaihto kasvoi 0,3 prosenttia. Segmentin sisällä liikevaihto kasvoi 

kaikissa muissa liiketoiminnoissa paitsi Postipalveluissa, joissa se laski. 

Aditro Logisticsin liikevaihto kehittyi hyvin. Aditro Logistics sisällytettiin Postin tilinpäätökseen huhtikuusta 2020 alkaen. 

 

Posti on jatkanut strategiansa mukaista kasvuaan logistiikkapalveluissa. Paketti ja verkkokauppa- sekä 

logistiikkaliiketoimintojen (Rahtipalvelut, Transval ja Aditro Logistics) ulkoinen liikevaihto kasvoi ja oli 62 (59) prosenttia 

konsernin liikevaihdosta. 

Yleispalveluvelvoitteen alaisen toiminnan osuus oli 108,9 (113,0) miljoonaa euroa eli 6,8 (7,3) prosenttia konsernin 

liikevaihdosta ja 3,3 (3,4) prosenttia jakeluvolyymistä. 
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Kannattavuus 

 
Konsernin oikaistu käyttökate parani 181,6 (173,5) miljoonaan euroon eli 11,4 (11,2) prosenttiin liikevaihdosta pääasiassa 

operatiivisen tehokkuuden paranemisesta johtuen. Käyttökate parani 180,5 (165,7) miljoonaan euroon eli 11,3 (10,7) 

prosenttiin liikevaihdosta. Oikaistu liiketulos heikkeni 59,8 (60,5) miljoonaan euroon eli 3,7 (3,9) prosenttiin liikevaihdosta. 

Liiketulos kasvoi ja oli 55,0 (50,5) miljoonaa euroa eli 3,4 (3,2) prosenttia liikevaihdosta.  
 
Liiketulokseen vaikuttaneet erityiserät tammi–joulukuussa olivat -4,8 (-10,0) miljoonaa euroa.  

Liiketulokseen vaikuttaneet erityiserät 1-12 2021*   

milj. euroa   

Henkilöstön uudelleenjärjestelykulut -1,5 

Voitot kiinteistöjen myynnistä 0,8 

Arvonalentumiset -4,2 

Muut erityiserät 0,1 

Yhteensä -4,8 

 

* Aiemmin esitettyjä eriä oikaistu lopetettujen toimintojen osalta 

Muutokset raportoinnissa 

Itella Venäjän yritysmyynti saatiin päätökseen joulukuussa 2021, mistä lähtien Postin kaksi raportoitavaa segmenttiä ovat 

olleet Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut sekä Aditro Logistics. Näistä Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut sisältää neljä 

toimintasegmenttiä: Postipalvelut, Paketti ja verkkokauppa, Transval ja Rahtipalvelut.  

Itella Venäjän myynnin jälkeen segmentin tulos, mukaan lukien myynnin tulos ja aiemmin myydyt kiinteistöyhtiöt, esitetään 

lopetettuina toimintoina. Vuoden 2020 vertailuluvut on oikaistu tämän mukaisesti. 

Posti on järjestänyt uudelleen joitakin liiketoimintoja toimintasegmenttien välillä 1.1.2021 alkaen ja siirtänyt segmenteille 

tiettyjä konsernitason toimintoja. Vuoden 2020 raportointia on siten oikaistu pienin muutoksin Posti-, paketti- ja 

logistiikkapalveluiden ja Muiden toimintojen osalta. 

 

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut 

Loka–joulukuu 2021 

Postin tuotteiden volyymit kehittyivät edellisvuodesta seuraavasti: 

• Osoitteellisten kirjeiden määrä laski 5 prosenttia ja oli 122 (129) miljoonaa.  

• Postin toimittamien pakettien määrä Suomessa ja Baltian maissa kasvoi 2 prosenttia 21 (20) miljoonaan pakettiin. 

Luku ei sisällä verkkokaupan kirjeenomaisia lähetyksiä. 

• Rahtivolyymit rahtikirjoissa mitattuna kasvoivat 5 prosenttia. 

Liikevaihto 

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelujen liikevaihto laski 0,3 prosenttia 411,6 (413,0) miljoonaan euroon. Liikevaihto on eritelty 

alla toimintasegmenteittäin. 
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Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelujen 
liikevaihto       

Liikevaihto, milj. euroa 10-12 2021 10-12 2020* Muutos 

Postipalvelut 175,4 180,9 -3,1 % 

Paketti ja verkkokauppa 135,6 139,5 -2,8 % 

Transval 59,0 53,6 10,1 % 

Rahtipalvelut 49,3 44,8 10,1 % 

Muu toiminta ja eliminoinnit** -7,6 -5,8  

Yhteensä 411,6 413,0 -0,3 % 
 
* Oikaistu vastaamaan konsernin raportoinnin muutoksia Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelujen segmenttien välillä. 
** Muu toiminta ja eliminoinnit sisältää sisäiset myynnit Transvalin ja muiden Posti-, paketti- ja logistiikkaliiketoimintojen 

välillä. 
 
  
Postipalvelujen liikevaihto laski pääasiassa kirjevolyymin jatkuvan laskun seurauksena. Osoitteellisten kirjeiden 

kokonaisvolyymi laski viidellä prosentilla viimeisellä vuosineljänneksellä. Posti ilmoitti 23.12.2021, että Posti ja Ilkka-

Yhtymä-konserni ovat tehneet vuoteen 2026 ulottuvan jatkosopimuksen jakelupalveluista Etelä-Pohjanmaan alueella ja 

osassa Pohjanmaan maakuntaa. Posti tuottaa jatkossakin Ilkka-Yhtymän kustantaman sanomalehden tarvitsemat 

seitsenpäiväiset jakelupalvelut sekä harvemmin ilmestyvien paikallislehtien tarvitsemat jakelupalvelut taajamissa ja haja-

asutusalueilla. 

Paketti ja verkkokauppa -liiketoiminnan liikevaihto laski neljännellä vuosineljänneksellä. Heikkeneminen johtui pääasiassa 

edellisvuoteen verrattuina pienemmistä volyymeistä Suomessa ja EU:n ulkopuolisten pakettien volyymien laskusta 1.7.2021 

voimaan astuneen arvonlisäverouudistuksen jälkeen.  

 

Posti otti marraskuussa käyttöön pakettien dynaamisen ohjausjärjestelmän kaikkialla Suomessa. Jatkossa tekoäly ja 

koneoppiminen ennakoivat muutoksia Postin automaattien täyttöasteessa. Automaatteihin lisätty tekoäly ennustaa jo 96 

prosentin tarkkuudella, mitkä paketit noudetaan vuorokauden aikana. Oppivalla ennustemallilla paketit jaellaan ilman hukka-

ajoa, lähelle kuluttajaa. Postin pakettiautomaattien kautta kulkeneiden pakettien määrä kasvoi viimeisellä 

vuosineljänneksellä kymmenen prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 

 

Rahtipalvelujen liikevaihto kasvoi. Kasvu johtui pääasiassa markkinoiden kokonaiskasvun aiheuttamista suuremmista 

volyymeistä.  

Transval-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi sisäisen ja sopimuslogistiikan myynnin kasvun myötä. 

 
 
Kannattavuus 
 

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelujen oikaistu käyttökate laski ja oli 54,4 (60,0) miljoonaa euroa eli 13,2 (14,5) prosenttia 

liikevaihdosta. Lasku johtui pääasiassa segmentin liikevaihdon heikentymisestä ja kustannusten lisääntymisestä. Posti-, 

paketti- ja logistiikkapalvelujen käyttökate laski 53,5 (55,8) miljoonaan euroon. Oikaistu liiketulos heikkeni 28,1 (36,3) 

miljoonaan euroon eli 6,8 (8,8) prosenttiin liikevaihdosta.  

 

Liiketulos heikkeni ja oli 24,9 (32,1) miljoonaa euroa. Liiketulokseen vaikuttaneet erityiserät neljännellä vuosineljänneksellä 

olivat -3,2 (-4,2) miljoonaa euroa.  

 

Tammi–joulukuu 2021 

Postin tuotteiden volyymit kehittyivät edellisvuodesta seuraavasti: 

• Osoitteellisten kirjeiden määrä laski 8 prosenttia ja oli 410 (446) miljoonaa.  
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• Postin toimittamien pakettien kokonaismäärä Suomessa ja Baltian maissa kasvoi 11 prosenttia 71 (64) miljoonaan 

pakettiin. Luku ei sisällä verkkokaupan kirjeenomaisia lähetyksiä. 

• Rahtivolyymit rahtikirjoissa mitattuna kasvoivat 7 prosenttia. 

Liikevaihto 

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelujen liikevaihto kasvoi 0,3 prosenttia 1 486,0 (1 481,6) miljoonaan euroon. Liikevaihto on 

eritelty alla. 

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelujen liikevaihto     

Liikevaihto, milj. euroa 1-12 2021 1-12 2020* Muutos 

Postipalvelut 610,9 647,1 -5,6 % 

Paketti ja verkkokauppa 492,4 477,6 3,1 % 

Transval 219,8 201,7 9,0 % 

Rahtipalvelut 189,2 172,6 9,6 % 

Muu toiminta ja eliminoinnit** -26,3 -17,4  

Yhteensä 1 486,0 1 481,6 0,3 % 
 
* Oikaistu vastaamaan konsernin raportoinnin muutoksia Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelujen segmenttien välillä. 
** Muu toiminta ja eliminoinnit sisältää sisäiset myynnit Transvalin ja muiden Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelujen välillä. 

  

Postipalvelujen liikevaihto laski pääasiassa kirjevolyymin jatkuvan laskun seurauksena. Osoitteellisten kirjeiden 

kokonaisvolyymi laski 8 prosenttia eli 410 (446) miljoonaan kirjeeseen vuonna 2021. 28.1.2021 Posti ja Sanoma Media 

Finland tiedottivat päässeensä pitkän aikavälin sopimukseen sanomalehtien varhaisjakelun jatkamisesta 

pääkaupunkiseudulla. Sopimus takaa lehtien jakelun pääkaupunkiseudulla vuoden 2029 loppuun saakka. 30.9.2021 Posti 

ja Karjalainen-sanomalehti ilmoittivat allekirjoittaneensa vuoden 2026 loppuun voimassa olevan jatkosopimuksen 

sanomalehtien varhaisjakelusta.  

Paketti ja verkkokauppa -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa. Kasvu johtui pääasiassa verkkokaupan ja 

verkko-ostosten volyymin jatkuvasta kasvusta. Kasvu on kuitenkin hidastumassa. Postin toimittamien pakettien 

kokonaismäärä Suomessa ja Baltian maissa kasvoi 11 prosenttia 71 (64) miljoonaan pakettiin. Luku ei sisällä verkkokaupan 

kirjeenomaisia lähetyksiä. Erityisesti EU:n ulkopuolisten pakettien lähetysvolyymit ovat laskeneet 1.7.2021 voimaan 

astuneen arvonlisäverouudistuksen myötä.  

 

Vastatakseen kasvavaan kysyntään Posti jatkaa palveluverkostonsa laajentamista ja kehittämistä. Vuonna 2021 Posti avasi 

noin 5–10 pakettiautomaattia viikossa, mikä lisäsi pakettiautomaattien kokonaismäärää 12 prosentilla vuoden 2020 loppuun 

verrattuna. Lisäksi avattiin 100 uutta palvelupistettä, ja Postilla on nyt lähes 3 300 palvelupistettä ympäri Suomen. 

22.11.2021 Posti avasi täysin uudenaikaistetun pääpostin Helsingin Postitalossa. Uudella pääpostilla on pidennetyt 

aukioloajat, ja se tarjoaa kaikkia Postin palveluja. 
 

Rahtipalvelujen liikevaihto kasvoi. Kasvu johtui pääasiassa markkinoiden positiivisen kokonaiskehityksen aiheuttamista 

suuremmista volyymeistä.  

 

Transvalin liikevaihto kasvoi pääasiassa verkkokaupan volyymien kasvaessa. Maailmanlaajuisten logistiikan häiriöiden 

jälkeen logistiikkapalvelujen kysyntä on ollut voimakasta varastoinnissa, logistiikassa ja teollisuuspalveluissa. Lisäksi 

henkilöstöpalvelujen kysyntä kasvoi.  

 
Kannattavuus 
 

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelujen oikaistu käyttökate parani ja oli 180,2 (168,0) miljoonaa euroa eli 12,1 (11,3) 

prosenttia liikevaihdosta. Parannus johtui segmentin liikevaihdon kasvusta ja operatiivisen tehokkuuden hyvästä 

kehityksestä. Käyttökate parani ja oli 177,5 (162,9) miljoonaa euroa. Oikaistu liiketulos parani 79,0 (72,9) miljoonaan euroon 

eli 5,3 (4,9) prosenttiin liikevaihdosta.  
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Liiketulos parani ja oli 73,9 (67,8) miljoonaa euroa. Liiketulokseen vaikuttaneet erityiserät tammi–joulukuussa olivat -5,1 (-

5,0) miljoonaa euroa.  

 
Aditro Logistics 
 

Aditro Logistics sisältyy Postin lukuihin huhtikuusta 2020 alkaen. 

Loka–joulukuu 2021 

Liikevaihto 

Neljännellä vuosineljänneksellä Aditro Logisticsin liikevaihto kasvoi 12,5 prosenttia ja oli 32,7 (29,1) miljoonaa euroa. 

Kasvua ohjasi henkilövuokrausliiketoiminnan kasvu.  

Kannattavuus 

Oikaistu ja raportoitu käyttökate heikkeni 2,6 (3,6) miljoonaan euroon eli 8,0 (12,4) prosenttiin liikevaihdosta. Liiketulokseen 

vaikutti poikkeuksellisen korkeisiin käsittelyvolyymeihin ja työvoiman saatavuuteen liittyvien kustannusten tilapäinen nousu. 

Oikaistu ja raportoitu liiketulos oli -2,1 (-0,5) miljoonaa euroa. 

Tammi–joulukuu 2021 

Liikevaihto 

Tammi–joulukuussa 2021 Aditro Logisticsin liikevaihto oli 110,2 miljoonaa euroa.  

Kannattavuus 

Oikaistu ja raportoitu käyttökate oli 12,7 miljoonaa euroa eli 11,5 prosenttia liikevaihdosta. Oikaistu ja raportoitu liiketulos oli 

-4,8 miljoonaa euroa.  

 

Segmenttien avainluvut – 
oikaistu***         

milj. euroa 10-12 2021 10-12 2020** 1-12 2021 1-12 2020** 

Liikevaihto       

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut 411,6 413,0 1 486,0 1 481,6 

Aditro Logistics* 32,7 29,1 110,2 74,7 

Muut toiminnot 0,0 0,3 1,1 1,7 

Sisäinen myynti -0,1 -0,7 -2,3 -2,7 

Posti Group 444,2 441,8 1 595,0 1 555,4 

       

Liikevaihdon muutos-%       

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut -0,3 % 11,6 % 0,3 % 0,0 % 

Aditro Logistics* 12,5 %  47,4 %  

Posti Group 0,5 % 12,4 % 2,5 % -0,6 % 

       

Oikaistu käyttökate       

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut 54,4 60,0 180,2 168,0 

Aditro Logistics* 2,6 3,6 12,7 10,2 
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Muut toiminnot -6,7 -2,8 -11,2 -4,7 

Posti Group 50,3 60,8 181,6 173,5 

       

Oikaistu käyttökate, %       

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut 13,2 % 14,5 % 12,1 % 11,3 % 

Aditro Logistics* 8,0 % 12,4 % 11,5 % 13,6 % 

Posti Group 11,3 % 13,8 % 11,4 % 11,2 % 

       

Käyttökate       

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut 53,5 55,8 177,5 162,9 

Aditro Logistics* 2,6 3,6 12,7 10,2 

Muut toiminnot -6,0 -2,4 -9,7 -7,5 

Posti Group 50,1 57,0 180,5 165,7 

       

Käyttökate, %       

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut 13,0 % 13,5 % 11,9 % 11,0 % 

Aditro Logistics* 8,0 % 12,4 % 11,5 % 13,6 % 

Posti Group 11,3 % 12,9 % 11,3 % 10,7 % 

     

     

      
Segmenttien avainluvut – 
oikaistu***         

milj. euroa 10-12 2021 10-12 2020** 1-12 2021 1-12 2020** 

Oikaistu liiketulos       

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut 28,1 36,3 79,0 72,9 

Aditro Logistics* -2,1 -0,5 -4,8 -2,0 

Muut toiminnot -7,3 -4,4 -14,4 -10,4 

Posti Group 18,7 31,4 59,8 60,5 

       

Oikaistu liiketulos, %       

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut 6,8 % 8,8 % 5,3 % 4,9 % 

Aditro Logistics* -6,5 % -1,9 % -4,4 % -2,6 % 

Posti Group 4,2 % 7,1 % 3,7 % 3,9 % 

       

Liiketulos       

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut 24,9 32,1 73,9 67,8 

Aditro Logistics* -2,1 -0,5 -4,8 -2,0 

Muut toiminnot -7,9 -4,0 -14,1 -15,4 

Posti Group 14,8 27,6 55,0 50,5 

       

Liiketulos, %       

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut 6,0 % 7,8 % 5,0 % 4,6 % 

Aditro Logistics* -6,5 % -1,9 % -4,4 % -2,6 % 

Posti Group 3,3 % 6,2 % 3,4 % 3,2 % 
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* Aditro Logistics sisältyy Postin lukuihin huhtikuusta 2020 alkaen. 

** Oikaistu vastaamaan konsernin raportoinnin muutoksia segmenttien välillä 1.1.2021. 

*** Itella Venäjän tulos esitetään lopetettuina toimintoina. 

Kassavirta, rahoitusasema ja merkittävät investoinnit 

Tammi–joulukuussa konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 160,9 (191,8) miljoonaa euroa, investointien rahavirta -6,6 (-56,5) 

miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta -148,1 (-98,3) miljoonaa euroa. 

Likvidit varat olivat joulukuun lopussa 151,1 (160,1) miljoonaa euroa ja käyttämättömät sitovat luottolimiitit olivat 150,0 

(150,0) miljoonaa euroa. Konserni maksoi joulukuussa pois 60,0 miljoonan euron pankkilainan. Konsernin korollinen vieras 

pääoma oli 306,1 (388,8) miljoonaa euroa. Nettovelka oli 145,0 (228,7) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 42,1 (36,9) 

prosenttia. 

Posti jatkaa digitaalisiin palveluihin ja verkkokauppaan panostamista, pakettiautomaattiverkoston laajentamista ja 

ydinliiketoimintansa kilpailukyvyn parantamista vastatakseen markkinamurrokseen ja tukeakseen Postin muutosta. 

Volyymien kasvaessa Posti on investoinut varastokapasiteettinsa laajentamiseen (uusi varasto valmistuu vuonna 2022 

Sipooseen), sähköajoneuvojen kaltaiseen vihreään kalustoon ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen 

asiakaskokemuksen parantamiseksi. 

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 

Posti ilmoitti 26.11.2020 nimittäneensä Anna Salmen Posti Groupin brändi-, vastuullisuus- ja viestintäjohtajaksi sekä 

johtoryhmän jäseneksi 25.1.2021 alkaen.  

Posti ilmoitti 11.1.2021 nimittäneensä Timo Karppisen Posti Groupin talous- ja rahoitusjohtajaksi sekä johtoryhmän 

jäseneksi 1.2.2021 alkaen. Edellinen talous- ja rahoitusjohtaja Tom Jansson jätti tehtävänsä ja Postin 21.1.2021.  

11.1.2021 Posti ilmoitti myös nimittäneensä Timo Koskisen konsernin henkilöstöjohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi. Hän 

aloitti uudessa tehtävässään 1.4.2021. Koskisen edeltäjä Hanna Reijonen jätti tehtävänsä ja Postin 12.3.2021.  

2.6.2021 Posti tiedotti Johannes Gussanderin irtisanoutuvan Aditro Logisticsin toimitusjohtajan tehtävästä ja Postin 

johtoryhmän jäsenyydestä. Gussander jatkoi tehtävässään elokuun 2021 loppuun saakka ja erityisneuvonantajana 

31.10.2021 saakka. 

 

Posti tiedotti 8.9.2021 Per Zandrénin nimityksestä Aditro Logisticsin toimitusjohtajan tehtävään ja Posti Groupin 

johtoryhmän jäseneksi 8.9.2021 alkaen. Zandrén oli toiminut roolissa jo väliaikaisesti edellisen toimitusjohtajan Johannes 

Gussanderin rinnalla. 

6.12.2021 Itella Venäjän johtaja Jussi Kuutsa jätti tehtävänsä Posti Groupin johtoryhmän jäsenenä Itella Venäjän myynnin 

jälkeen.  
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31.12.2021 Postin johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Turkka Kuusisto; Yrjö Eskola, johtaja Postipalvelut; Arttu 

Hollmérus, johtaja, Paketti ja verkkokauppa; Timo Karppinen, talous- ja rahoitusjohtaja; Sakari Kiiskinen, johtaja, Transval; 

Timo Koskinen, johtaja, henkilöstö; Petteri Naulapää, johtaja, ICT ja digitalisaatio; Anna Salmi, johtaja, brändi-, viestintä- ja 

vastuullisuus; Kaarina Ståhlberg, johtaja, lakiasiat ja yritysjärjestelyt sekä Per Zandrén, toimitusjohtaja, Aditro Logistics. 

Varsinainen ja ylimääräinen yhtiökokous 

Varsinainen yhtiökokous 

Posti Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.4.2021 Helsingissä. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen 

mukaisesti, että osinkoa jaetaan vuoden 2020 tuloksen perusteella 31,1 miljoonaa euroa. 

Yhtiökokous vahvisti myös vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja 

toimitusjohtajalle. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseninä jatkavat Raija-Leena Hankonen-Nybom, Harri Hietala, Sirpa Huuskonen, Frank 

Marthaler, Satu Ollikainen (henkilöstön edustaja), Minna Pajumaa, Per Sjödell, Sanna Suvanto-Harsaae ja Hanna Vuorela. 

Hallitukseen uudeksi jäseneksi valittiin Kari-Pekka Laaksonen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sanna Suvanto-

Harsaae ja varapuheenjohtajaksi Per Sjödell.  

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäseninä jatkavat Sari Essayah, kansanedustaja, kd; Atte Harjanne, 

kansanedustaja, vihr: Eeva Kalli, kansanedustaja, kesk; Kimmo Kiljunen, kansanedustaja, sd; Mia Laiho, kansanedustaja, 

kok; Rami Lehto, kansanedustaja, ps; Aki Lindén, kansanedustaja, sd; Pia Lohikoski, kansanedustaja, vas; Mari Rantanen, 

kansanedustaja, ps; Veronica Rehn-Kivi, kansanedustaja, rkp; Ari Torniainen, kansanedustaja, kesk, sekä Paula Werning, 

kansanedustaja, sd.  

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkoi Aki Lindén ja varapuheenjohtajana Atte Harjanne.  

Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot pysyivät ennallaan. Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkio ja 

kokouspalkkiot. Ulkomailla asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkiot maksetaan kaksinkertaisena. Hallituksen henkilöstön 

edustajalle maksetaan kokouspalkkio. Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiot.  

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (PwC). Päävastuullisena tilintarkastajana 

toimii KHT Mikko Nieminen. 

Ylimääräinen yhtiökokous 

Posti Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 2.12.2021 Helsingissä. Yhtiökokous hyväksyi kansanedustaja Atte 

Harjanteen eroanomuksen hallintoneuvostosta ja valitsi hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi ja hallintoneuvoston 

varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Heli Järvisen.  

31.12.2021 hallintoneuvosto koostui seuraavista jäsenistä: Aki Lindén (puheenjohtaja), Heli Järvinen (varapuheenjohtaja) ja 

varsinaiset jäsenet Sari Essayah, Eeva Kalli, Kimmo Kiljunen, Mia Laiho, Rami Lehto, Pia Lohikoski, Mari Rantanen, 

Veronica Rehn-Kivi, Ari Torniainen ja Paula Werning.  
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Henkilöstö 

Konsernin henkilöstö*         

  10-12 2021 10-12 2020 1-12 2021 1-12 2020 

Henkilöstö kauden lopussa    21 128 19 902 

Suomi    18 571 17 666 

Muut toimintamaat    2 557 2 236 

Henkilöstö keskimäärin, FTE** 15 316 15 108 15 042 15 113 
 

*Jatkuvat toiminnot – Itella Venäjän henkilöstö ei sisälly lukuun 

**Kokoaikaiseksi muutettu henkilöstömäärä keskimäärin 

 

Tammi-joulukuussa konsernin henkilöstökulut olivat 682,0 (671,7) miljoonaa euroa eli ne nousivat 1,5 prosenttia 

edellisvuodesta. Henkilöstökuluihin sisältyi 1,5 (5,6) miljoonaa euroa henkilöstön uudelleenjärjestelykuluja.  

18.8.2021 Palvelualojen työnantajat PALTA ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry ilmoittivat hyväksyneensä 

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen sekä Posti Palvelut Oy:n pakettilajittelijoita koskevan 

työehtosopimuksen. Molemmissa työehtosopimusneuvotteluissa sopimukseen oli päästy jo 24.6.2021 ja sopimukset 

hyväksyttiin elokuussa. Molempien sopimusten neuvottelutulos kattaa neljä vuotta, joista neljäs on niin sanottu optiovuosi. 

Edelliset sopimuskaudet päättyivät 31.10.2021 ja 31.1.2022. 

Yhteistoimintaneuvottelut 

11.1.2021 Posti ilmoitti Postipalvelujen suunnittelevan muutoksia jakelutyöhön osassa Keski-Suomea ja Pohjanmaata sekä 

aloittavansa jakelua koskevat yhteistoimintaneuvottelut 14.1.2021. Neuvottelujen lopputuloksena 113 työntekijää osa-

aikaistettiin.  

14.1.2021 Posti ilmoitti suunnittelevansa sanomalehtien varhaisjakelun hallintoon muutoksia pääkaupunkiseudulla ja 

Uudellamaalla, Itä-Suomessa (pl. Pohjois-Karjala) sekä Länsi-Suomessa. Yhteistoimintaneuvottelut alkoivat 22.1.2021. 

Neuvottelujen lopputuloksena yhdeksän työntekijää jouduttiin irtisanomaan.  

4.2.2021 Posti ilmoitti uudistavansa Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän lajittelun operatiivisen tason 

johtamismallia. Yhteistoimintaneuvotteluissa päädyttiin siihen, että tavoitellut muutokset voidaan valtaosin toteuttaa muilla 

järjestelyillä kuin henkilöstövähennyksillä. Kaikille irtisanomisuhan alla oleville työntekijöille pystyttiin tarjoamaan 

lajittelutyöntekijän tehtäviä.  

3.3.2021 Posti ilmoitti suunnitelmistaan sulkea Joulupukin pääposti 96930 Rovaniemellä väliaikaisesti. 

Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 22.3. ja Napapiirin posti suljettiin väliaikaisesti 29.4. Napapiirin postin työntekijöille 

tarjottiin työtä Postin muista yksiköistä postin väliaikaisen sulkemisen ajaksi. Posti avattiin uudelleen 8.marraskuuta 2021.  

26.5.2021 Posti tiedotti, että jakelu Espoon ja Kauniaisten alueella suoritetaan syyskuun alusta alkaen joka toinen päivä. 

Yhteistoimintaneuvottelujen päämääränä oli säilyttää henkilöstön työskentelyajat kokoaikaisena ja vähentää osa-aikaisia 

tehtäviä. Neuvottelujen lopputuloksena neljä työntekijää jouduttiin irtisanomaan.   

Yritysostot, yritysmyynnit ja muutokset konsernirakenteessa 

Joulukuussa Posti Group saattoi päätökseen Itella Venäjä -liiketoimintaryhmän myynnin. Itella Venäjän myynti tukee Postin 

strategiaa, jonka mukaan Postin kasvun ytimessä ovat paketti- ja logistiikkaliiketoiminta Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. 

Liiketoimintakaupan jälkeen Postilla ei ole toimintaa Venäjällä.  

Posti tiedotti 21.12.2021, että Posti Groupin osakkuusyritys Stella Care myy liiketoimintansa 9Lives-

terveyspalveluyritykselle. Yrityskaupan kautta Posti luopuu koko Stella Caren omistuksestaan siirtymäajan jälkeen.  
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Oikeudenkäynnit 

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

yhdessä merkittävää vaikutusta sen taloudelliseen asemaan.  

Liiketoiminnan riskit 

Liiketoiminnan muutoksen nopeuttamiseksi Posti päivitti strategiansa, tarkoituksensa ja arvonsa alkuvuodesta 2021. Postilla 

on koko konsernin kattava, kaikkia liiketoimintoja koskeva visio olla moderni jakelu- ja logistiikkayritys. Seuraavat vuodet 

ovat kriittisiä Postin uudistumisen nopeuttamisen ja kilpailukyvyn varmistamisen kannalta muuttuvassa 

markkinaympäristössä. Tavoitteena on lisätä ketteryyttä ja tuottavuutta, ja samalla tarjota asiakaslähtöistä, integroitua 

palvelua koko verkkokaupan arvoketjun mitalla. 

Postin liiketoiminnan muutokseen sisältyvät riskit ovat kaksijakoisia ja liittyvät postialan laskeviin kirjevolyymeihin ja 

verkkokauppamarkkinoiden kasvaviin pakettivolyymeihin kilpailun yhä kiristyessä. Vuonna 2020 alkanut koronapandemia 

vauhditti edelleen markkinoiden muutosta vuonna 2021. Heikentyvällä postialalla menestyminen riippuu yrityksen kyvystä 

toteuttaa suunnitellut toimintamallimuutokset, joilla pienennetään kustannuksia laskevan volyymin mukaisesti. Volyymien 

laskiessa edelleen tulevina vuosina sääntely-ympäristön merkitys kasvaa. Postilain muutokset ovat kriittisiä. Uuden 

sääntelyn tulee mahdollistaa kustannustehokas jakelu ja yleispalvelun toteutuminen ilman julkisia tukia. Suunniteltu 

määräaikainen jakelutuki sanomalehtijakelulle alueilla, joilla ei ole varhaisjakelua, on tärkeä sekä sanomalehtien 

kustantajille että jakelijoille. Posti hallitsee tärkeimpiä liiketoimintariskejään huolellisella operatiivisella suunnittelulla ja 

aktiivisella viestinnällä.  

Verkkokauppamarkkinat jatkoivat kasvuaan, mutta kasvuvauhti hidastui lähemmäksi pandemiaa edeltänyttä tasoa. 

Verkkokaupan suurimmat riskit liittyvät lisääntyvään kilpailuun ja disruptiivisiin liiketoimintamalleihin erityisesti viimeisen 

kilometrin -toimituksissa verkkokaupan logistiikassa. Kilpailun lisääntyminen voi johtaa kilpailukyvyn heikkenemiseen ja 

markkinaosuuden menetykseen. Postin on pystyttävä reagoimaan riittävän nopeasti kehittämällä tarjontaansa ja 

prosessejaan. Posti hallitsee näitä riskejä seuraamalla ja arvioimalla järjestelmällisesti valitun jakelu- ja logistiikka -

strategian toteuttamiseen tähtääviä toimia. Digitaalisten ja automatisoitujen ratkaisujen merkitys kasvaa edelleen, ja Postin 

on varmistettava, että uusia ratkaisuja pystytään ottamaan käyttöön muuttuvassa markkinaympäristössä.  

Suurena työnantajana Postin henkilöstö kohtaa joillakin alueilla turvallisuusriskejä, ja Posti toteuttaa useita 

riskinhallintatoimia näiden riskien vähentämiseksi. Koronapandemian vaikutuksia Postin toimintaan on hallittu henkilöstön 

lisävarotoimilla läpi vuoden 2021. Posti onnistui pitämään tartunnat kurissa omissa tiloissaan, eikä tartuntaryppäitä 

ilmaantunut. Vuoden 2021 viimeisten viikkojen aikana pandemiatilanteen yleinen heikentyminen alkoi kuitenkin vaikuttaa 

pääkaupunkiseudun prosesseihin sairauspoissaolojen nopean lisääntymisen vuoksi. Tästä aiheutui viivettä postinjakeluun. 

Postilla vastuullisuus on osa päivittäistä työtä, johtamista ja riskienhallintaa. Yrityksiin kohdistuvat vastuullisuuteen liittyvät 

odotukset kasvavat jatkuvasti. Posti on tunnistanut liiketoimintaansa liittyvät vastuullisuusriskit, ja vastuullisuus onkin entistä 

vahvemmin integroitu Postin strategiaan ja liiketoimintaan.  

Posti pyrkii vahvistamaan toimintaansa Pohjoismaissa ja Baltian alueella. Aditro Logistics on tärkeässä roolissa tukemassa 

Postin strategista tavoitetta kasvaa paketti- ja logistiikkaliiketoiminnassa Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Jotta Posti voisi 

kasvaa ja menestyä näillä markkinoilla, sen on kyettävä saavuttamaan yritysostoista tavoiteltavat synergiat ja löydettävä 

keinoja vauhdittaa muuttumistaan verkkokaupan vahvaksi logistiikkatoimijaksi.  

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

1.1.2022 Transval saattoi päätöksen Humanlink Estonia -myymäläpalveluliiketoiminnan 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. Suunnitellulla muutoksella arvioidaan olevan vaikutuksia organisaatiorakenteisiin, 

työskentelykäytäntöihin ja työtehtäviin. Muutos tehostaa liiketoimintojen välistä yhteistyötä Postin strategian mukaisesti.  
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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 yhdistetään Posti Groupin ruotsalaiseen tytäryhtiöön Aditro Logisticsiin.  

Hallituksen voitonjakoehdotus  

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 370 138 409,12 euroa, josta tilikauden 2021 voitto on 

87 839 084,38 euroa.  

Konsernin taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään 

OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta ehdotettuun voitonjaon määrään.  

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan tilikaudelta 2021 32,0 miljoonaa euroa, eli 0,8 euroa 

osakkeelta. 

Näkymät vuodelle 2022 

Vuonna 2022 Postin liikevaihdon odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. Konsernin oikaistun käyttökatteen odotetaan 

laskevan edellisestä vuodesta vuonna 2022. Vuonna 2021 Postin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 1 595,0 miljoonaa 

euroa ja oikaistu käyttökate 181,6 miljoonaa euroa. 
 
Mahdollinen inflaation jatkuminen ja korkojen nousu saattavat vaikuttaa kuluttajakysyntään. Muutokset kuluttajakysynnässä 
vaikuttavat Postin liiketoimintaan, jolla saattaa olla vaikutusta yhtiön tulokseen. 
 
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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Tunnuslukujen laskentakaavat 

Tilinpäätöstiedotteen tammi–joulukuu 2021 taulukko-osa 

 



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.

Tunnuslukujen sidotun pääoman tuotto sekä nettovelka / oikaistu käyttökate laskentakaavaa on muutettu siten, että 
tuloslaskelman erät ovat konsernin jatkuvien toimintojen mukaiset. Aikaisemmin laskentakaavassa on käytetty koko 
konsernin tuloslaskelman eriä, sisältäen sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot. Muutos tulee voimaan tilinpäätöksen 2021 
yhteydessä annetuissa julkaisuissa, ja vertailukausien tunnusluvut on oikaistu vastaavasti. Postin johto haluaa muutoksella 
parantaa tunnuslukujen vertailukelpoisuutta ja informaatioarvoa.



Tilinpäätöstiedotteen taulukko-osa tammi-joulukuu 2021

Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelma

Jatkuvat toiminnot
10-12 10-12 1-12 1-12

miljoonaa euroa 2021 2020 2021 2020
Liikevaihto  444,2 441,8 1 595,0 1 555,4
Liiketoiminnan muut tuotot 3,0 3,5 12,6 15,1
Materiaalit ja palvelut -135,5 -131,4 -474,0 -457,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -184,5 -183,9 -682,0 -671,7
Liiketoiminnan muut kulut -77,1 -72,9 -271,1 -275,8
Poistot -29,9 -29,4 -119,5 -112,9
Arvonalentumiset -5,4 0,0 -6,1 -2,3
Liiketulos 14,8 27,6 55,0 50,5

Rahoitustuotot 1,1 1,0 2,2 2,5
Rahoituskulut -2,9 -1,9 -8,9 -9,0
Tulos ennen veroja 13,1 26,6 48,3 44,0

Tuloverot -2,8 -6,7 -9,6 -18,1
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 10,2 20,0 38,7 25,9

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista -59,5 -1,9 -54,7 3,8

Tilikauden tulos -49,2 18,1 -15,9 29,7

Osakekohtainen tulos (euroa per osake)

Konserni yhteensä -1,23 0,45 -0,40 0,74
Jatkuvat toiminnot 0,26 0,50 0,97 0,65
Lopetetut toiminnot -1,49 -0,05 -1,37 0,10

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tilikauden tulos -49,2 18,1 -15,9 29,7

Muut laajan tuloksen erät 
Erät, jotka siirretään tai saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteisiksi:

Rahavirran suojauksen arvonmuutos 0,4 0,2 0,6 0,2
Muuntoero 88,2 12,8 93,6 -3,9
Näihin eriin liittyvät tuloverot -0,1 0,0 -0,1 0,0
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:
Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen -4,2 0,1 -4,2 0,1
Näihin eriin liittyvät tuloverot 0,8 0,0 0,8 0,0
Tilikauden laaja tulos 35,9 31,1 74,8 26,0

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 31.12.2021 31.12.2020

Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 189,9 190,7
Muut aineettomat hyödykkeet 84,3 89,7
Sijoituskiinteistöt 3,5 3,5
Aineelliset hyödykkeet 233,6 273,6
Käyttöoikeusomaisuuserät 239,2 262,8
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,9 1,9
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 1,0 1,0
Pitkäaikaiset saamiset 1,5 0,2
Laskennalliset verosaamiset 25,7 7,7
Pitkäaikaiset varat yhteensä 779,6 831,2

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 4,0 4,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 296,4 288,8
Tuloverosaamiset 0,9 0,6
Lyhytaikaiset rahoitusvarat 64,5 69,1
Rahavarat 97,2 91,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 462,9 454,1

Varat yhteensä 1 242,5 1 285,3

Oma pääoma ja velat

miljoonaa euroa 31.12.2021 31.12.2020

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 70,0 70,0
Käyttörahasto 142,7 142,7
Käyvän arvon rahasto -0,7 -1,2
Muuntoerot -0,6 -94,2
Kertyneet voittovarat 273,1 323,7
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 484,5 441,1

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 12,1 20,0
Pitkäaikaiset korolliset lainat 60,4 121,2
Pitkäaikaiset korolliset vuokrasopimusvelat 193,4 214,9
Muut pitkäaikaiset velat 7,2 9,7
Saadut ennakot 12,9 13,2
Pitkäaikaiset varaukset 3,0 4,0
Eläkevelvoitteet 11,1 7,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä 300,1 390,3

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset lainat 0,9 1,4
Lyhytaikaiset korolliset vuokrasopimusvelat 51,4 51,3
Ostovelat ja muut velat 324,7 312,8
Saadut ennakot 80,1 76,3
Tuloverovelat 0,3 11,1
Lyhytaikaiset varaukset 0,5 1,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä 458,0 453,9

Velat yhteensä 758,0 844,2
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 242,5 1 285,3
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Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma
1-12 1-12
2021 2020
-15,9 29,7
192,9 139,9

-1,0 29,6
175,9 199,2

Rahoituserien netto -6,5 -5,8
Maksetut verot -8,5 -1,6

160,9 191,8

-27,6 -29,7
-54,7 -27,2

2,7 11,8
-0,5 -48,8

68,0 4,8
5,1 32,5
0,4 0,2

-6,6 -56,5

- 60,0
-0,2 -69,9

-61,2 -1,3
Vuokrasopimusvelkojen maksut -55,5 -57,3

-31,3 -29,8
-148,1 -98,3

6,2 37,0

91,0 54,9
0,0 -1,0

97,2 91,0

Operatiivinen vapaa kassavirta, täsmäytyslaskelma  

Liiketoiminnan rahavirta 160,9 191,8
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -82,3 -56,9
Vuokrasopimusvelkojen maksut -55,5 -57,3
Operatiivinen vapaa kassavirta 23,1 77,6

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 nostot
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen muutos

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

Maksetut osingot
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

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

1.1.2020 70,0 142,7 -1,3 -90,3 323,8 444,9
Laaja tulos
Tilikauden tulos 29,7 29,7
Muut laajan tuloksen erät: 

Rahavirran suojauksen arvonmuutos 
veroilla vähennettynä 0,1 0,1
Muuntoeron muutos -3,9 -3,9
Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen
määrittäminen veroilla vähennettynä 0,1 0,1

Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,1 -3,9 29,8 26,0
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -29,8 -29,8
31.12.2020 70,0 142,7 -1,2 -94,2 323,7 441,1

Osingot

Posti Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.4.2021 Helsingissä. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen 
mukaisesti, että osinkoa jaetaan vuoden 2020 tuloksen perusteella 31,3 miljoonaa euroa.
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Liitetiedot

1. Laatimisperiaatteet

2. Valuuttakurssit
1-12 1-12

Keskikurssi 2021 2020

RUB 87,6 82,6
SEK 10,1 10,5
NOK 10,2 10,7

Päätöskurssi 31.12.2021 31.12.2020

RUB 85,3 91,5
SEK 10,3 10,0
NOK 10,0 10,5

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Posti-konserni ("Konserni") on 
noudattanut tilinpäätöstiedotetta laatiessaan samoja laatimisperiaatteita, laskentamenetelmiä ja esitystapaa kuin 
tilikauden 2020 tilinpäätöksessä. 1.1.2021 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. Tilinpäätöstiedotteen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. 
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3. Toimintasegmentit

10-12
2021

miljoonaa euroa

Posti-, 
paketti- ja 

logistiikka-
palvelut

Aditro
Logistics

Segmentit
yhteensä

Muu 
toiminta ja
kohdista-
mattomat

Elimi-
noinnit

Konserni 
yhteensä

Myynti konsernin ulkopuolelle 411,5 32,7 444,2 0,0 444,2
Segmenttien välinen myynti 0,1 0,0 0,1 0,0 -0,1
Liikevaihto 411,6 32,7 444,3 0,0 -0,1 444,2

Käyttökate 53,5 2,6 56,1 -6,0 50,1
Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät:
Henkilöstön uudelleenjärjestelyt 0,2 0,2 -0,6 -0,4
Muut erityiserät 0,6 0,6 0,0 0,5
Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät yhteensä 0,8 0,0 0,8 -0,7 0,2
Oikaistu käyttökate 54,4 2,6 57,0 -6,7 50,3

Liiketulos 24,9 -2,1 22,7 -7,9 14,8
Liiketulokseen sisältyvät erityiserät:
Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät 0,8 0,0 0,8 -0,7 0,2
Arvonalentumiset 2,4 2,4 1,3 3,7
Erityiserät yhteensä 3,2 0,0 3,2 0,6 3,9
Oikaistu liiketulos 28,1 -2,1 26,0 -7,3 18,7

Rahoitustuotot ja -kulut -1,8
Tuloverot -2,8
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 10,2

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista -59,5
Tilikauden tulos -49,2

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.

Tilikauden 2021 lopussa, Postilla on kaksi raportoitavaa segmenttiä jotka sisältävät viisi toimintasegmenttiä: Postipalvelut, Paketti- ja 
verkkokauppa, Transval, Rahtipalvelut  ja Aditro Logistics.

1. tammikuuta 2021 alkaen Posti siirsi joitakin liiketoimintoja toimintasegmenttien välillä ja siirsi konsernitason toimintoja osaksi 
toimintasegmenttejä.Tehtyjen muutosten perusteella on oikaistu tilikauden 2020 vertailulukuja. Muutokset aiheuttavat määrältään vähäisiä 
siirtoja Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut -segmentin ja Muu toiminta ja kohdistamattomat -segmentin välillä.

Postipalvelut toimintasegmentti sisältää Postin yritysviestintä-, media-, vähittäiskauppa- ja kuluttajapostipalvelut. Paketti- ja verkkokauppa 
toimintasegmentti tarjoaa paketti- ja verkkokaupan palveluita yritys- ja yksityisasiakkaille sekä kansainvälisesti että Suomessa. Paketti- ja 
verkkokauppa-yksikkö tarjoaa ja kehittää myös Postin uusia digitaalisia palveluita. Lisäksi Postin Kotipalvelut-yksikkö oli osa 
toimintasegmenttiä myyntiinsä asti syyskuussa 2020. Transval tarjoaa laajan valikoiman toimitusketjun ulkoistamispalveluita, mukaan lukien 
sisälogistiikan ja kuljetuksen palvelut, jotka voidaan toteuttaa omissa varastoissa tai asiakkaan tiloissa kuten varastoissa, myymälöissä tai 
tuotannon tiloissa. Postin Rahtipalvelut-toimintasegmentti tarjoaa asiakkailleen kattavia kuljetuspalveluita. Rahtipalvelut on myös osa Posti-, 
paketti- ja logistiikkapalvelut -segmentin yhteistä tuotantoprosessia. Aditro Logistics on yksi Pohjoismaiden johtavista logistiikkayhtiöistä, joka 
tukee Postin tavoitteita kasvaa paketti-, verkkokauppa- ja logistiikkayhtiönä.

Joulukuussa 2021 Posti saattoi päätökseen Itella Venäjä -liiketoimintaryhmän myynnin. Myynnin jälkeen Postilla ei ole toimintaa Venäjällä. 
Myynnin jälkeen Itella Venäjä segmentin tulos, mukaan lukien myynnin tulos ja aiemmin myydyt kiinteistöyhtiöt, esitetään lopetettuina 
toimintoina. Vuoden 2020 vertailujaksoa on oikaistu vastaavasti. Lisätietoja esitetään liitetiedossa hankitut ja myydyt liiketoiminnat.
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10-12
2020
oikaistu*

miljoonaa euroa

Posti-, 
paketti- ja 

logistiikka-
palvelut

Aditro
Logistics

Segmentit
yhteensä

Muu 
toiminta ja
kohdista-
mattomat

Elimi-
noinnit

Konserni 
yhteensä

Myynti konsernin ulkopuolelle 412,7 29,1 441,8 0,0 441,8
Segmenttien välinen myynti 0,3 0,0 0,3 0,3 -0,7
Liikevaihto 413,0 29,1 442,1 0,3 -0,7 441,8

Käyttökate 55,8 3,6 59,4 -2,4 57,0
Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät:
Henkilöstön uudelleenjärjestelyt 2,3 2,3 -0,4 2,0
Tytäryhtiöiden, liiketoimintojen ja kiinteistöjen luovutukset, 
voitto (-) /tappio (+) 0,0 0,0
Varaukset tappiollisista sopimuksista 0,0 0,0
Muutokset ehdollisissa lisäkauppahinnoissa 0,0 0,0
Muut erityiserät 1,9 1,9 0,0 1,9
Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät yhteensä 4,2 0,0 4,2 -0,4 3,8
Oikaistu käyttökate 60,0 3,6 63,6 -2,8 60,8

Liiketulos 32,1 -0,5 31,6 -4,0 27,6
Liiketulokseen sisältyvät erityiserät:
Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät 4,2 0,0 4,2 -0,4 3,8
Arvonalentumiset 0,0 0,0
Erityiserät yhteensä 4,2 0,0 4,2 -0,4 3,8
Oikaistu liiketulos 36,3 -0,5 35,8 -4,4 31,4

Rahoitustuotot ja -kulut -1,0
Tuloverot -6,7
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 20,0

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista -1,9
Tilikauden tulos 18,1

1-12
2021

miljoonaa euroa

Posti-, 
paketti- ja 

logistiikka-
palvelut

Aditro
Logistics

Segmentit
yhteensä

Muu 
toiminta ja
kohdista-
mattomat

Elimi-
noinnit

Konserni 
yhteensä

Myynti konsernin ulkopuolelle 1 484,8 110,1 1 595,0 0,0 1 595,0
Segmenttien välinen myynti 1,1 0,0 1,2 1,1 -2,3
Liikevaihto 1 486,0 110,2 1 596,1 1,1 -2,3 1 595,0

Käyttökate 177,5 12,7 190,2 -9,7 180,5
Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät:
Henkilöstön uudelleenjärjestelyt 2,2 2,2 -0,7 1,5
Tytäryhtiöiden, liiketoimintojen ja kiinteistöjen luovutukset, 
voitto (-) /tappio (+) 0,0 -0,8 -0,8
Muut erityiserät 0,4 0,4 0,0 0,4
Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät yhteensä 2,6 0,0 2,6 -1,5 1,1
Oikaistu käyttökate 180,2 12,7 192,9 -11,2 181,6

Liiketulos 73,9 -4,8 69,1 -14,1 55,0
Liiketulokseen sisältyvät erityiserät:
Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät 2,6 0,0 2,6 -1,5 1,1
Arvonalentumiset 2,4 2,4 1,3 3,7
Erityiserät yhteensä 5,1 0,0 5,1 -0,3 4,8
Oikaistu liiketulos 79,0 -4,8 74,2 -14,4 59,8

Rahoitustuotot ja -kulut -6,7
Tuloverot -9,6
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 38,7

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista -54,7
Tilikauden tulos -15,9

* Oikaistu vastaamaan konsernin raportoinnin muutoksia. Muutokset Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut -segmentin ja Muu toiminta ja 
kohdistamattomat -segmentin välillä
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1-12
2020
oikaistu**

miljoonaa euroa

Posti-, 
paketti- ja 

logistiikka-
palvelut

Aditro
Logistics*

Segmentit
yhteensä

Muu 
toiminta ja
kohdista-
mattomat

Elimi-
noinnit

Konserni 
yhteensä

Myynti konsernin ulkopuolelle 1 480,6 74,7 1 555,4 0,1 1 555,4
Segmenttien välinen myynti 1,0 0,0 1,0 1,7 -2,7
Liikevaihto 1 481,6 74,7 1 556,4 1,7 -2,7 1 555,4

Käyttökate 162,9 10,2 173,1 -7,5 165,7
Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät:
Henkilöstön uudelleenjärjestelyt 4,5 4,5 1,1 5,6
Tytäryhtiöiden, liiketoimintojen ja kiinteistöjen luovutukset, 
voitto (-) /tappio (+) -1,4 -1,4 -1,4
Varaukset tappiollisista sopimuksista 0,0 0,0
Muutokset ehdollisissa lisäkauppahinnoissa 0,0 -0,9 -0,9
Muut erityiserät 1,9 1,9 2,7 4,5
Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät yhteensä 5,0 0,0 5,0 2,8 7,8
Oikaistu käyttökate 168,0 10,2 178,1 -4,7 173,5

Liiketulos 67,8 -2,0 65,9 -15,4 50,5
Liiketulokseen sisältyvät erityiserät:
Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät 5,0 0,0 5,0 2,8 7,8
Arvonalentumiset 0,0 2,2 2,2
Erityiserät yhteensä 5,0 0,0 5,0 5,0 10,0
Oikaistu liiketulos 72,9 -2,0 70,9 -10,4 60,5

Rahoitustuotot ja -kulut -6,5
Tuloverot -18,1
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 25,9

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 3,8
Tilikauden tulos 29,7

** Oikaistu vastaamaan konsernin raportoinnin muutoksia. Muutokset Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut -segmentin ja Muu toiminta ja 
kohdistamattomat -segmentin välillä

* Aditro Logistics sisältyy Postin lukuihin huhtikuusta 2020 alkaen 
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Posti-, paketti- ja logistiikkapalveluiden liikevaihto
10-12 10-12 1-12 1-12
2021 2020 2021 2020

miljoonaa euroa oikaistu* oikaistu*

Postipalvelut 175,4 180,9 610,9 647,1
Paketti ja verkkokauppa 135,6 139,5 492,4 477,6
Transval 59,0 53,6 219,8 201,7
Rahtipalvelut 49,3 44,8 189,2 172,6
Muu toiminta ja eliminoinnit** -7,6 -5,8 -26,3 -17,4
Yhteensä 411,6 413,0 1 486,0 1 481,6

31.12.2021

miljoonaa euroa

Posti-, 
paketti- ja 

logistiikka-
palvelut

Itella
Venäjä

Aditro
Logistics

Segmentit
yhteensä

Muu 
toiminta ja
kohdista-
mattomat

Elimi-
noinnit

Konserni 
yhteensä

Varat 828,9 - 170,5 999,4 256,1 -13,0 1 242,5
Velat 412,9 - 29,4 442,3 328,7 -13,0 758,0

Investoinnit* 61,7 - 8,7 70,4 46,0 116,4
Poistot* 99,9 - 17,1 117,0 2,5 119,5
Arvonalentumiset* 3,7 - 0,5 4,1 1,9 6,1
Henkilöstö kauden lopussa* 18 930 - 1 751 20 681 447 21 128
Henkilöstö keskimäärin, FTE* 13 548 - 1 022 14 571 471 15 042
* Jatkuvat toiminnot

31.12.2020

miljoonaa euroa
Varat 828,6 71,2 176,6 1 076,4 210,1 -1,1 1 285,3
Velat 378,7 6,5 19,8 405,0 440,4 -1,1 844,2

Investoinnit* 63,1 - 2,4 65,6 84,5 150,1
Poistot* 95,0 - 12,1 107,1 5,7 112,9
Arvonalentumiset* 0,1 - 0,0 0,1 2,2 2,3
Henkilöstö kauden lopussa* 17 973 - 1 427 19 400 502 19 902
Henkilöstö keskimäärin, FTE* 13 976 - 659 14 635 478 15 113
* Jatkuvat toiminnot

* Oikaistu vastaamaan konsernin raportoinnin muutoksia Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelujen segmenttien välillä
** Muu toiminta ja eliminoinnit sisältää sisäiset myynnit Transvalin ja muiden Posti-, paketti- ja logistiikkaliiketoimintojen välillä
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4. Liikevaihto maantieteellisten alueiden mukaan
10-12 10-12 1-12 1-12

miljoonaa euroa 2021 2020 2021 2020

Suomi 364,6 333,0 1 308,2 1 288,8
Muut Pohjoismaat 55,3 69,3 179,6 164,9
Venäjä 0,1 0,0 0,3 0,3
Muut maat 24,2 39,4 106,9 101,4
Yhteensä 444,2 441,8 1 595,0 1 555,4

Myyntituottojen jaottelu on esitetty liitetiedossa 3. Toimintasegmentit.

5. Hankitut ja myydyt liiketoiminnat

Lopetetut toiminnot

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista
10-12 10-12 1-12 1-12

miljoonaa euroa 2021 2020 2021 2020

Liikevaihto 10,4 14,3 49,3 58,9
Liiketoiminnan muut tuotot 2,6 2,8 10,6 13,2
Materiaalit ja palvelut -5,0 -7,0 -23,7 -25,7
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -3,0 -3,3 -13,7 -15,9
Myyntitulos vähennettynä myyntiin liittyvillä kuluilla, ilman muuntoeroa 2,2 1,5 2,8 1,3
Muuntoero omasta pääomasta myyntitulokseen -88,6 -5,9 -90,3 -5,9
Liiketoiminnan muut kulut -4,8 -3,4 -15,9 -13,9
Poistot ja arvonalentumiset -0,8 -1,2 -4,4 -7,5
Liiketulos -86,9 -2,2 -85,4 4,5

Rahoituskulut ja -tuotot 0,5 -0,7 1,4 -3,0
Tuloverot 26,9 1,0 29,3 2,4
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista -59,5 -1,9 -54,7 3,8

Lopetettujen toimintojen rahavirta
1-12 1-12

miljoonaa euroa 2021 2020

Liiketoiminnan rahavirta 5,4 8,3
Investointien rahavirta 72,6 0,2

Myytyjen liiketoimintojen nettovarat

Myydyt varat
miljoonaa euroa 2021

Aineettomat hyödykkeet 0,8
Aineelliset hyödykkeet 50,7
Laskennallinen verosaaminen 0,6
Saamiset 14,8
Rahavarat 7,2
Varat yhteensä 74,1

Myydyt velat
miljoonaa euroa

Laskennallinen verovelka 6,0
Korolliset velat 7,5
Ostovelat ja muut velat 7,7
Velat yhteensä 21,2
Myydyt nettovarat 52,9

Tilikauden 2021 aikana ei ole ostettu liiketoimintoja

Joulukuussa 2021 Posti saattoi päätökseen Itella Venäjä -liiketoimintaryhmän myynninn. Itella Venäjän myynti on linjassa Postin 
strategian kanssa, jonka mukaisesti kasvua haetaan paketti ja verkkokauppa- sekä logistiikkaliiketoiminnasta Suomessa, Ruotsissa ja 
Baltian alueella. 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. Vuoden 2020 vertailujaksoa on oikaistu tämän 
mukaisesti.

Lopetettujen toimintojen tulos sisältää 90,3 miljoonaa euroa omistusajan kuluessa kertyneitä ja aikaisemmin IFRS:n mukaan omassa 
pääomassa raportoituja muuntoerotappioita. Kiinteistöyhtiöiden myynnistä syntyi verovähennyskelpoisia tappioita ja näistä on kirjattu 
laskennalllinen verosaaminen. Laskennallisen verosaamisen muutos on raportoitu osana lopetettuja toimintoja. Kaupasta saatu vastike oli 
kokonaisuudessaan käteisvaroja eikä sisältänyt ehdollista vastiketta.
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6. Aineelliset hyödykkeet ja käyttöoikeusomaisuuserät 

miljoonaa euroa 31.12.2021 31.12.2020

Kirjanpitoarvo 1.1. 273,6 314,0
Hankitut liiketoiminnat 0,0 6,2
Lisäykset 52,8 27,5
Myydyt liiketoiminnat -56,4 -4,1
Vähennykset ja siirrot -2,1 -11,9
Poistot, jatkuvat toiminnot -33,6 -33,1
Arvonalentumiset, jatkuvat toiminnot -1,0 -0,2
Poistot ja arvonalentumiset, lopetetut toiminnot -4,1 -5,4
Kurssierot 4,4 -19,4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 233,6 273,6

Muutokset käyttöoikeusomaisuuserien kirjanpitoarvoissa:

miljoonaa euroa 31.12.2021 31.12.2020

Kirjanpitoarvo 1.1. 262,8 190,5
Hankitut liiketoiminnat 0,0 97,4
Lisäykset 36,7 36,7
Myydyt liiketoiminnat 0,0 -1,8
Vähennykset ja siirrot -0,7 -1,5
Poistot -58,0 -58,1
Kurssierot -1,6 -0,4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 239,2 262,8

Erittely käyttöoikeusomaisuuseristä:

miljoonaa euroa 31.12.2021 31.12.2020

Maa-alueet - 0,1
Rakennukset 197,6 229,6
Ajoneuvot 33,4 24,5
Koneet ja muut 8,2 8,6
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 239,2 262,8

7. Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet

miljoonaa euroa 31.12.2021 31.12.2020

Kirjanpitoarvo 1.1. 280,4 210,4
Hankitut liiketoiminnat 0,0 66,5
Lisäykset 27,6 29,7
Myydyt liiketoiminnat -0,7 -2,4
Vähennykset ja siirrot 0,5 1,7
Poistot, jatkuvat toiminnot -27,4 -23,0
Arvonalentumiset, jatkuvat toiminnot -4,5 -2,2
Poistot ja arvonalentumiset, lopetetut toiminnot -0,3 -0,4
Kurssierot -1,4 0,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 274,1 280,4

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 1.1.2021 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 Rahoitusvelat

Korolliset
vuokrasopi-
musvelat

Korolliset 
lainat 
yhteensä Likvidit varat

Saamis-
todistukset

Nettovelka 
yhteensä

Kirjanpitoarvo 1.1.2020 128,5 192,5 321,0 141,7 15,0 164,3
Rahavirta -11,5 -57,3 -68,8 19,4 -15,0 -73,2
Liiketoimintahankinnat 5,0 93,3 98,3 0,0 0,0 98,3

0,0 -3,5 -3,5 -1,0 0,0 -2,5
Muut ei-kassaperusteiset muutokset 0,6 41,2 41,8 0,0 0,0 41,8
Kirjanpitoarvo 31.12.2020 122,6 266,2 388,8 160,1 0,0 228,7
Käyvät arvot 31.12.2020 123,0 266,2 389,2

miljoonaa euroa 31.12.2021 31.12.2020

Rahavarat 97,2 91,0
Rahamarkkinasijoitukset ja sijoitukset joukkovelkakirjalainoihin 53,9 69,1
Likvidit varat 151,1 160,1

Valuuttakurssien muutosten vaikutus

Valuuttakurssien muutosten vaikutus
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miljoonaa euroa Yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3

31.12.2021
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat 
Pitkäaikaiset saamiset

Muut pitkäaikaiset sijoitukset 1,0 1,0

Johdannaissopimukset
Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa 0,6 0,6

Yhteensä 1,6 0,6 1,0

Käypään arvoon arvostetut rahoitusvelat  
Muut pitkäaikaiset velat

Johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa 0,9 0,9

Ostovelat ja muut velat
Johdannaissopimukset

Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa 0,0 0,0
Yhteensä 0,9 0,9

miljoonaa euroa Yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3

31.12.2020
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat 
Pitkäaikaiset saamiset

Muut pitkäaikaiset sijoitukset 1,0 1,0

Johdannaissopimukset
Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa 0,0 0,0

Yhteensä 1,0 0,0 1,0

Käypään arvoon arvostetut rahoitusvelat 
Muut pitkäaikaiset velat

Johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa 1,4 1,4

Ostovelat ja muut velat
Johdannaissopimukset

Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa 0,5 0,5
Yhteensä 1,9 1,9

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

9. Käyvän arvon hierarkia käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista ja -veloista
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Hierarkiatasot:
Taso 1: Käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin hintoihin 

toimivilla markkinoilla.
Taso 2: Käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin tietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin 

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

olevaan markkinatietoon.

Valuuttatermiinien käyvät arvot lasketaan arvostamalla termiinisopimukset raportointipäivän termiinikursseista 
laskettuun nykyarvoon. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot lasketaan diskonttaamalla sopimusten ennakoidut 
kassavirrat raportointipäivän markkinakorkokäyrillä. Koronvaihtosopimuksiin liittyvien nollakorkolattioiden 
käyvät arvot perustuvat yleisesti käytössä oleviin optioiden hinnoittelumalleihin.

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

Konsernilla oli raportointihetkellä myös rahoitusinstrumentteja, joita ei ole arvostettu käypään arvoon.  
Joukkovelkakirjalainasijoitusten käypä arvo oli 24,7 milj. euroa ja niiden kirjanpitoarvo oli 24,5 milj. euroa. 
Muiden rahoitusinstrumenttien käypä arvo ei eroa olennaisesti kirjanpitoarvosta, koska ne ovat luonteeltaan 
lyhytaikaisia.
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Vakuudet

miljoonaa euroa 31.12.2021 31.12.2020

Omasta puolesta annetut vakuudet
Pankkitakaukset 8,9 9,1
Takaukset 3,4 3,6
Pantit 1,3 0,9

Yhteensä 13,6 13,7

Taseen ulkopuoliset vastuut vuokrasopimuksista 

miljoonaa euroa 31.12.2021 31.12.2020

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

Yhteensä 11,4 10,9

Muut ehdolliset velat

Johdannaissopimukset

miljoonaa euroa 31.12.2021 31.12.2020
Valuuttajohdannaiset 
Ei suojauslaskennassa
Käypä arvo 0,6 -0,5
Nimellisarvo 23,2 18,9

Korkojohdannaiset
Suojauslaskennassa
Käypä arvo -0,9 -1,4
Nimellisarvo 60,0 60,0

11. Raportointikauden jälkeiset tapahtumat

1.1.2022 Transval saattoi päätöksen Humanlink Estonia  myymäläpalveluliiketoiminnan 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. Suunnitellulla muutoksella arvioidaan olevan vaikutuksia 
organisaatiorakenteisiin, työskentelykäytäntöihin ja työtehtäviin. 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 yhdistetään Posti Groupin ruotsalaiseen tytäryhtiöön Aditro 
Logisticsiin. 

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.

10. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut sekä ehdolliset velat 
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