
1 

 

POSTI GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 17.2.2023 KLO 9.00 (EET)  

Posti Group Oyj  
Tilinpäätöstiedote 
Tammi–joulukuu 2022  

 
 



 

2 / POSTI GROUP OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2022 

 

  

Posti Group Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2022 

Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna. 

Loka–joulukuu 

Keskeiset tunnusluvut  

• Liikevaihto kasvoi 2,1 prosenttia ja oli 453,6 (444,2) miljoonaa euroa. 

• Oikaistu käyttökate nousi 63,5 (50,3) miljoonaan euroon eli 14,0 (11,3) prosenttiin liikevaihdosta. 

• Käyttökate parani 61,2 (50,1) miljoonaan euroon eli 13,5 (11,3) prosenttiin liikevaihdosta.  

• Oikaistu liiketulos parani 30,9 (18,7) miljoonaan euroon eli 6,8 (4,2) prosenttiin liikevaihdosta.  

• Liiketulos parani 26,3 (14,8) miljoonaan euroon eli 5,8 (3,3) prosenttiin liikevaihdosta. 

Tammi–joulukuu 

Keskeiset tunnusluvut  

• Liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia ja oli 1 651,6 (1 595,0) miljoonaa euroa.   

• Oikaistu käyttökate parani 183,8 (181,6) miljoonaan euroon eli 11,1 (11,4) prosenttiin liikevaihdosta. 

• Käyttökate heikkeni 178,2 (180,5) miljoonaan euroon eli 10,8 (11,3) prosenttiin liikevaihdosta.  

• Oikaistu liiketulos heikkeni 58,9 (59,8) miljoonaan euroon eli 3,6 (3,7) prosenttiin liikevaihdosta.  

• Liiketulos heikkeni 51,0 (55,0) miljoonaan euroon eli 3,1 (3,4) prosenttiin liikevaihdosta. 

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

Keskeiset tapahtumat viimeisellä neljänneksellä 

• Konsernin kannattavuus parani vuoden viimeisellä neljänneksellä merkittävästi haastavasta 
toimintaympäristöstä huolimatta 

• Kannattavuuden parantamiseen vaikuttivat Verkkokauppa- ja jakelupalveluiden toimintojen optimointi, 
reittisuunnittelu sekä resursointi. Myös liikevaihdon kasvu kaikissa raportointisegmenteissä vaikutti 
positiivisesti konsernin kannattavuuteen 

• Posti toimitti huippusesongin aikana eli Black Friday -viikosta jouluun lähes 7 miljoonaa pakettia ja noin 14 
miljoonaa joulukorttia 

• Verkkokauppa- ja jakelupalveluiden kannattavuus parani ja liikevaihto kasvoi, vaikka pakettien 
kokonaisvolyymi laski 4 prosenttia (nousua 2 prosenttia) Suomessa ja Baltian maissa 

• Osoitteellisten kirjeiden määrä pieneni edelleen ja laski 8 (5) prosenttia 

o Yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluvia lähetyksiä oli 5,3 (5,3) prosenttia kaikista Postin lähetyksistä 
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Näkymät vuodelle 2023  
 

Vuonna 2023 Postin liikevaihdon odotetaan kasvavan edellisestä vuodesta. Konsernin oikaistun käyttökatteen 
odotetaan laskevan edellisestä vuodesta vuonna 2023. Vuonna 2022 Postin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 
1 651,6 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 183,8 miljoonaa euroa.  
 
Inflaation jatkuminen ja korkojen nousu saattavat vaikuttaa kuluttajakysyntään. Muutokset kuluttajakysynnässä 
vaikuttavat Postin liiketoimintaan, ja niillä saattaa olla vaikutusta yhtiön tulokseen.  
 
Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja oikaistu käyttökate eivät kerry 
tasaisesti vuoden aikana. Kuluttajapaketeissa ja Postipalveluissa ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat 
tyypillisesti vahvoja, kun taas toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia. Postivolyymin laskun odotetaan jatkuvan. 
 

 
Konsernin avainluvut          
  10-12 2022 10-12 2021 1-12 2022 1-12 2021 

Liikevaihto*, milj. euroa 453,6 444,2 1 651,6 1 595,0 

Oikaistu käyttökate*, milj. euroa 63,5 50,3 183,8 181,6 

Oikaistu käyttökate*, % 14,0 % 11,3 % 11,1 % 11,4 % 

Käyttökate*, milj. euroa 61,2 50,1 178,2 180,5 

Käyttökate*, % 13,5 % 11,3 % 10,8 % 11,3 % 

Oikaistu liiketulos*, milj. euroa 30,9 18,7 58,9 59,8 

Oikaistu liiketulos*, % 6,8 % 4,2 % 3,6 % 3,7 % 

Liiketulos*, milj. euroa 26,3 14,8 51,0 55,0 

Liiketulos*, % 5,8 % 3,3 % 3,1 % 3,4 % 

Tilikauden tulos*, milj. euroa 17,6 10,2 31,7 38,7 

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

Nettovelka, milj. euroa    208,5 145,0 

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

Operatiivinen vapaa kassavirta, milj. euroa    28,5 23,1 

Henkilöstö kauden lopussa*     19 996 21 128 

Henkilöstö keskimäärin*, FTE 15 023 15 316 14 985 15 042 

Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot*, euroa 0,44 0,26 0,79 0,97 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,44 -1,23 0,79 -0,40 

Osakekohtainen osinko, euroa**     0,79 0,80 

Osingot, milj. euroa**     31,7 32,0 
 
* Jatkuvat toiminnot – yritysmyynnin seurauksena Itella Venäjän tulos vuodelta 2021 esitetään lopetettuina 
toimintoina. 
** Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle. 

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. 
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Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto 

Vuosi 2022 oli monien geopoliittisten ja taloudellisten epävarmuustekijöiden aikaa. Toimintaympäristö jatkui 
haastavana, mutta pysyimme kurssillamme ja toteutimme strategiaamme onnistuneesti. Olen tyytyväinen, että 
Postin tiimi onnistui luovimaan haasteissa ja teki vahvaa työtä ja tulosta vuoden aikana. Haluan myös kiittää 
asiakkaitamme heidän luottamuksestaan.   
 
Vuonna 2022 liikevaihtomme kasvoi 3,6 prosenttia ja oli 1 651,6 (1 595,0) miljoonaa euroa. Viimeisellä neljänneksellä 
liikevaihtomme nousi 2,1 prosenttia ja oli 453,6 (444,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kehittyi positiivisesti koko 
vuoden ajan, mikä johtui pääosin onnistuneista yritysostoista sekä hinnankorotuksista ja suuremmista 
varastovolyymeista Varastointi- ja logistiikkapalveluissa.  
 
Konsernin oikaistu käyttökate parani 183,8 (181,6) miljoonaan euroon vuonna 2022. Huippusesongin aikana 
toimitimme lähes 7 miljoonaa pakettia ja noin 14 miljoonaa joulukorttia. Viimeinen neljännes oli onnistunut, sillä 
oikaistu käyttökate kasvoi peräti 26,2 prosenttia ja oli 63,5 (50,3) miljoonaa euroa. Kannattavuus parani kaikissa 
segmenteissä. 
 
Kun katsotaan koko vuotta lähemmin, Verkkokauppa- ja jakelupalveluiden liikevaihto kasvoi. Onnistuimme 
tehostamaan toimintaa optimoimalla reittisuunnittelua ja resurssointia loppuvuotta kohden, mikä paransi sekä 
segmentin että konsernin kannattavuutta. Myös Varastointi- ja logistiikkapalveluiden liikevaihto ja kannattavuus 
kasvoivat pääosin Veddestagruppen-yritysoston myötä. Postipalveluiden liikevaihto parani hieman, mutta korkeat 
energian hinnat ja haasteet tuotannossa alkuvuonna heikensivät segmentin koko vuoden kannattavuutta. 
Osoitteellisten kirjeiden määrä laski edelleen. 
 
Nouseva inflaatio ja korkeat energian hinnat nostivat kustannuksia vuonna 2022 ja heikensivät kuluttajien 
luottamusta talouteen, mikä vähensi ostovoimaa. Odotamme epävarmuuden jatkuvan toimintaympäristössämme 
myös vuonna 2023. Odotamme kuitenkin verkkokauppatoimitusten kasvavan, kun kuluttajien ostotottumukset 
jatkavat muuttumistaan ja verkkokauppaostosten palvelut kehittyvät ja kasvattavat suosiotaan. Strategiamme 
toteutus etenee hyvin ja suuntamme on selkeä.  
 
Saavutimme monia virstanpylväitä vastuullisuustyössämme vuoden 2022 aikana. Julkistimme muun muassa uuden 
puhtaan kuljetuskaluston tiekartan. Se sisältää suunnitelman jopa tuhannesta uudesta sähkö-, biokaasu- ja 
vetyautosta, joilla nykyinen kuljetuskalusto korvataan asteittain vuoteen 2030 mennessä. Posti oli maailman 
ensimmäinen logistiikkayhtiö, jonka tieteeseen perustuvan päästöjen nettonollatavoitteen Science Based Targets 
Initiative (SBTi) hyväksyi, ja lisäksi suomalaiset kuluttajat valitsivat Postin ensimmäistä kertaa vastuullisimmaksi 
paketti- ja logistiikkabrändiksi Sustainable Brand Index -tutkimuksessa. Nämä ovat tärkeitä ja konkreettisia askeleita 
kohti tavoitettamme kuljettaa fossiilivapaasti vuoteen 2030 mennessä. Mielestäni vastuullisuus on valinta, ja Postin 
kaltaisten suuryhtiöiden tulee toimia päättäväisesti tehdessään logistiikasta entistä vihreämpää.  
 
Haluan kiittää kaikkia postilaisia nopeasta sopeutumisesta muuttuviin markkinaolosuhteisiin, mikä johti 
erinomaiseen operatiiviseen suoriutumiseen vuonna 2022. Meillä on hyvät edellytykset jatkaa tästä kohti 
visiotamme olla moderni jakelu- ja logistiikkayhtiö. 
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LIITTEET 
Posti Groupin tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 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 2022 oli 1 651,6 miljoonaa euroa, ja 
henkilöstöä meillä on noin 20 000. www.posti.com   

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

Venäjän aloittama sota Ukrainaa vastaan vaikuttaa negatiivisesti talouskasvuun ja Suomen talouteen sekä 
kysynnän että tarjonnan kautta. Sodan aiheuttama epävarmuus heikentää kotimaista kysyntää Postin 
kotimarkkinoilla ja on vähentänyt ja hidastanut myös vientimarkkinoiden kasvua. Yleinen taloustilanne on 
heikentynyt koko vuoden ajan kasvun hidastuessa epävarmuuden lisääntymisen, energiakriisin, kiihtyvän inflaation 
ja markkinakorkojen nousun vuoksi. Sodan kaikkia taloudellisia seurauksia on vaikea täysin arvioida, mutta jatkuvan 
energiakriisin ja nopeasti kasvavien elinkustannusten vuoksi talous on menossa kohti lievää taantumaa. 

Vaikka parantunut työllisyys ja palkkojen nousu ovat johtaneet kotitalouksien tulojen kasvuun, nopea inflaatio on 
syönyt ostovoiman kasvun. Epävarmuuden keskellä kuluttajien luottamus on pudonnut ennätyksellisen alhaiselle 
tasolle. Kuluttajien luottamus on heijastunut selvästi kulutukseen, ja kaupan alan myynti on vähentynyt koko 
vuoden, mikä on laskenut myös Postin varastojen kiertonopeutta ja vaikuttanut Postin pakettivolyymin kasvuun 
negatiivisesti. Epävarmassa tilanteessa ja kustannusten noustessa koronaviruksen kiihdyttämä pakettivolyymien 
nopea kasvu on tasoittunut, mutta ennusteiden mukaan verkkokaupan odotetaan kasvavan tulevaisuudessa, kun 
kuluttajien ostotottumukset muuttuvat ja verkkokauppaostosten jakelupalvelut paranevat ja kasvattavat 
suosiotaan. 

Logistiikka on kauppaa ja teollisuutta tukeva toimiala, joten nykyinen taloudellinen tilanne ja näiden toimialojen 
kehitys vaikuttavat suoraan Postin liiketoimintaan ja tulokseen. Suomen Pankin ennusteen mukaan Suomen 
bruttokansantuote on kasvanut 1,9 prosenttia vuonna 2022, mutta kasvun odotetaan heikkenevän 0,5 prosenttia 
vuonna 2023 ja kiihtyvän jälleen 1,1 prosenttiin vuonna 2024 ja 1,5 prosenttiin vuonna 2025. Ruotsin keskuspankin 
ennusteen mukaan Ruotsin bruttokansantuote on kasvanut 2,7 prosenttia vuonna 2022, ja vuodelle 2023 
ennustetaan 1,2 prosentin laskua.  
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Liikevaihto ja kannattavuus 

  

Loka–joulukuu 2022 

Liikevaihto 

Konsernin liikevaihto kasvoi 2,1 prosenttia ja oli 453,6 (444,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Suomessa 
1,9 prosenttia ja muissa maissa 3,7 prosenttia. Suomen ulkopuolisen liiketoiminnan osuus nousi ja oli 10,8 (10,6) 
prosenttia liikevaihdosta. Kasvu muissa maissa johtui pääasiassa Veddestagruppenin ostosta Ruotsissa. 

Verkkokauppa- ja jakelupalvelut -segmentin liikevaihto kasvoi 0,3 prosenttia ja oli 185,2 (184,8) miljoonaa euroa.  

Varastointi- ja logistiikkapalvelut -segmentin liikevaihto nousi 3,8 prosenttia ja oli 95,2 (91,7) miljoonaa euroa. Kasvu 
johtui pääasiassa Veddestagruppenin yrityskaupasta. Yhtiö on kuulunut segmenttiin helmikuusta lähtien. 

Verkkokauppa- ja jakelupalveluiden sekä Varastointi- ja logistiikkapalveluiden yhteenlaskettu ulkoinen liikevaihto 
muodosti 60,5 (60,8) prosenttia konsernin liikevaihdosta. 

Postipalvelut-segmentin liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia ja oli 179,9 (175,4) miljoonaa euroa.  

Yleispalveluvelvoitteen alaisen toiminnan osuus laski ja oli 42,2 (44,2) miljoonaa euroa eli 9,3 (9,9) prosenttia 
konsernin liikevaihdosta ja 5,3 (5,3) prosenttia jakeluvolyymistä. 

Kannattavuus 

Konsernin oikaistu käyttökate nousi 63,5 (50,3) miljoonaan euroon eli 14,0 (11,3) prosenttiin liikevaihdosta 
pääasiassa Verkkokauppa- ja jakelupalveluiden parantuneen kannattavuuden ansiosta. Käyttökate parani 61,2 (50,1) 
miljoonaan euroon eli 13,5 (11,3) prosenttiin liikevaihdosta. Oikaistu liiketulos parani ja oli 30,9 (18,7) miljoonaa euroa 
eli 6,8 (4,2) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulos parani ja oli 26,3 (14,8) miljoonaa euroa eli 5,8 (3,3) prosenttia 
liikevaihdosta.  

Liiketulokseen vaikuttaneet erityiserät viimeisellä vuosineljänneksellä olivat -4,5 (-3,9) miljoonaa euroa. 
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Tammi–joulukuu 2022 

Liikevaihto 

Konsernin liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia ja oli 1 651,6 (1 595,0) miljoonaa euroa. Suomessa liikevaihto kasvoi 2,1 
prosenttia ja muissa maissa 16,7 prosenttia. Suomen ulkopuolisen liiketoiminnan osuus nousi ja oli 11,4 (10,1) 
prosenttia liikevaihdosta. Kasvu muissa maissa johtui pääasiassa Veddestagruppenin yritysostosta Ruotsissa. 

Verkkokauppa- ja jakelupalvelut -segmentin liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia ja oli 693,3 (681,1) miljoonaa euroa.  

Varastointi- ja logistiikkapalvelut -segmentin liikevaihto kasvoi 10,9 prosenttia 366,1 (330,0) miljoonaan euroon, mikä 
johtui pääasiassa Veddestagruppenin yritysostosta. Yhtiö on kuulunut segmenttiin helmikuusta lähtien. 

Verkkokauppa- ja jakelupalveluiden sekä Varastointi- ja logistiikkapalveluiden yhteenlaskettu ulkoinen liikevaihto 
muodosti 62,8 (62,0) prosenttia konsernin liikevaihdosta. 

Postipalvelut-segmentin liikevaihto kasvoi 1,1 prosenttia ja oli 617,7 (610,9) miljoonaa euroa. Mediatalo 
Keskisuomalainen Oyj:n varhaisjakelutoimintojen yritysosto vaikutti Postipalveluiden liikevaihtoon positiivisesti.  

Yleispalveluvelvoitteen alaisen toiminnan osuus laski ja oli 100,2 (108,9) miljoonaa euroa eli 6,1 (6,8) prosenttia 
konsernin liikevaihdosta ja 3,1 (3,3) prosenttia jakeluvolyymistä. 

Kannattavuus 

Konsernin oikaistu käyttökate parani 183,8 (181,6) miljoonaan euroon eli 11,1 (11,4) prosenttiin liikevaihdosta 
pääasiassa Verkkokauppa- ja jakelupalveluiden sekä Varastointi- ja logistiikkapalveluiden kasvaneen liikevaihdon 
ansiosta, mutta Postipalveluiden operatiivinen tehottomuus alkuvuonna vaikutti konsernin kannattavuuteen 
negatiivisesti. Käyttökate heikkeni 178,2 (180,5) miljoonaan euroon eli 10,8 (11,3) prosenttiin liikevaihdosta. Oikaistu 
liiketulos heikkeni 58,9 (59,8) miljoonaan euroon eli 3,6 (3,7) prosenttiin liikevaihdosta. Liiketulos heikkeni ja oli 51,0 
(55,0) miljoonaa euroa eli 3,1 (3,4) prosenttia liikevaihdosta.  
 
Liiketulokseen vaikuttaneet erityiserät olivat -7,9 (-4,8) miljoonaa euroa. 
 

 

      

milj. euroa       1-12 2022 1-12 2021 

Henkilöstön uudelleenjärjestelykulut       3,0 1,5 

Arvonalentumiset       2,2 3,7 

Muut erityiserät       2,6 -0,4 

Yhteensä       7,9 4,8 
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Verkkokauppa- ja jakelupalvelut 
 

Avainluvut, Verkkokauppa- ja jakelupalvelut  
            

    10-12 2022 10-12 2021 1-12 2022 1-12 2021 

Liikevaihto, milj. euroa   185,2 184,8 693,3 681,1 

Liikevaihdon muutos-%   0,3 % 0,3 % 1,8 % 4,8 % 

Oikaistu käyttökate, milj. euroa   22,3 17,7 75,1 62,0 

Oikaistu käyttökate, %   12,0 % 9,6 % 10,8 % 9,1 % 

Käyttökate, milj. euroa   22,4 17,8 74,3 62,0 

Käyttökate, %   12,1 % 9,6 % 10,7 % 9,1 % 
 

Loka–joulukuu 2022 

Paketti- ja kuljetusvolyymit kehittyivät seuraavasti: 

• Postin toimittamien pakettien määrä Suomessa ja Baltian maissa laski yhteensä 4 prosenttia 20 (21) 
miljoonaan pakettiin. Luku ei sisällä verkkokaupan kirjeenomaisia lähetyksiä. 

• Kuljetusvolyymit rahtikirjoin mitattuna laskivat 9 prosenttia. 

Liikevaihto 

Verkkokauppa- ja jakelupalveluiden liikevaihto kasvoi 0,3 prosenttia 185,2 (184,8) miljoonaan euroon. Segmentin 
kasvaneeseen liikevaihtoon vaikutti pääasiassa hintojen nousu. Yleisesti ottaen logistiikan toimialalla polttoainelisä 
nosti hintoja.  

Kokonaispakettivolyymi laski 4 prosenttia. Vaikea markkinaympäristö ja kuluttajien heikko luottamus talouteen 
näkyivät pakettien määrän vähenemisenä. Korkea inflaatio ja korkeat korot vähensivät kuluttajien 
kokonaiskulutusta.  

 
Kannattavuus 
 
Verkkokauppa- ja jakelupalvelut -segmentin oikaistu käyttökate parani ja oli 22,3 (17,7) miljoonaa euroa eli 12,0 (9,6) 
prosenttia liikevaihdosta. Kasvua vauhdittivat toiminnan tehostuminen sekä optimoitu reittisuunnittelu ja 
resurssointi. Myös kuljetusten kustannustehokkuuden parantuminen vaikutti kannattavuuteen positiivisesti. Korkea 
inflaatio kasvatti kuitenkin toimintakustannuksia. Käyttökate parani ja oli 22,4 (17,8) miljoonaa euroa.  
 

Tammi–joulukuu 2022 

 
Paketti- ja kuljetusvolyymit kehittyivät seuraavasti: 

• Postin toimittamien pakettien määrä Suomessa ja Baltian maissa laski yhteensä 4 prosenttia 68 (71) 
miljoonaan pakettiin. Luku ei sisällä verkkokaupan kirjeenomaisia lähetyksiä. 

• Kuljetusvolyymit rahtikirjoissa mitattuna pienenivät 7 prosenttia. 
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Liikevaihto 
 
Verkkokauppa- ja jakelupalveluiden liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia 693,3 (681,1) miljoonaan euroon. Segmentin 
kasvaneeseen liikevaihtoon vaikutti pääasiassa hintojen nousu. Yleisesti ottaen logistiikan toimialalla polttoainelisä 
nosti hintoja.  

Kokonaispakettivolyymi laski 4 prosenttia. Yleinen talouskehitys ja kuluttajien luottamus talouteen ovat 
heikentyneet. Edelleen jatkuva sota Ukrainassa on johtanut energiakriisiin, korkeaan inflaatioon ja korkojen 
nousuun. Alkuvuonna poistetut koronarajoitukset vaikuttivat pakettivolyymiin negatiivisesti, koska kuluttajat 
käyttivät rahaa palveluihin tavaroiden sijaan. 

 
Kannattavuus 
 
Verkkokauppa- ja jakelupalvelut -segmentin oikaistu käyttökate parani ja oli 75,1 (62,0) miljoonaa euroa eli 10,8 (9,1) 
prosenttia liikevaihdosta. Kasvua vauhdittivat liikevaihdon nousu ja kustannustehokkuuden paraneminen.  
Alkuvuodesta alkaen kuljetustoiminnan tehokkuuden parantuminen vaikutti kannattavuuteen positiivisesti. 
Loppuvuodesta myös muun toiminnan tehostuminen sekä reittisuunnittelun ja resurssoinnin optimointi vaikuttivat 
positiivisesti koko vuoden kannattavuuteen. Käyttökate parani ja oli 74,3 (62,0) miljoonaa euroa. 

 
 
Varastointi- ja logistiikkapalvelut  
 
Avainluvut, Varastointi- ja logistiikkapalvelut  
            

    10-12 2022 10-12 2021 1-12 2022 1-12 2021 

Liikevaihto, milj. euroa   95,2 91,7 366,1 330,0 

Transval   60,7 59,0 232,0 219,8 

Aditro Logistics   34,5 32,7 134,1 110,2 

Liikevaihdon muutos-%   3,8 %** 10,9 % 10,9 %** N/A* 

Oikaistu käyttökate, milj. euroa   7,6 6,8 34,8 32,6 

Oikaistu käyttökate, %   8,0 % 7,4 % 9,5 % 9,9 % 

Käyttökate, milj. euroa   6,0 6,3 32,9 32,1 

Käyttökate, %   6,3 % 6,9 % 9,0 % 9,7 % 
 
 
* Aditro Logistics on sisältynyt segmenttiin huhtikuusta 2020 lähtien. 
** Veddestagruppen on sisältynyt segmenttiin helmikuusta 2022 lähtien. 

Loka–joulukuu 2022 

 

Liikevaihto 

Varastointi- ja logistiikkapalveluiden liikevaihto kasvoi 3,8 prosenttia ja oli 95,2 (91,7) miljoonaa euroa. Transvalin 
liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa sisälogistiikan liikevaihdon ja sopimuslogistiikkavolyymien kasvusta. Aditro 
Logisticsin liikevaihdon kasvuun vaikutti eniten ruotsalaisen Veddestagruppenin yrityshankinta Ruotsissa. Myös 
varastointivolyymit kasvoivat edelleen, mikä paransi liikevaihtoa. 
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Kannattavuus 

Varastointi- ja logistiikkapalvelujen oikaistu käyttökate parani kasvaneen liikevaihdon ja toiminnan tehostumisen 
myötä ja oli 7,6 (6,8) miljoonaa euroa eli 8,0 (7,4) prosenttia liikevaihdosta. Korkeammat kiinteät kustannukset 
vaikuttivat kannattavuuteen negatiivisesti. Käyttökate heikkeni ja oli 6,0 (6,3) miljoonaa euroa.  
 

Tammi–joulukuu 2022 

Posti sai 31.1. päätökseen ruotsalaisen logistiikkayhtiö Veddestagruppen AB:n yrityskaupan hankkimalla yhtiön koko 
osakepääoman. Veddestagruppen yhdistettiin ja fuusioitiin Posti Groupin ruotsalaiseen tytäryhtiöön Aditro 
Logisticsiin.  
 

Liikevaihto 

Varastointi- ja logistiikkapalveluiden liikevaihto kasvoi 10,9 prosenttia ja oli 366,1 (330,0) miljoonaa euroa. 
Transvalin liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa sisälogistiikan ja sopimuslogistiikan volyymien kasvusta sekä 
hintojen noususta. Aditro Logisticsin liikevaihdon kasvuun vaikuttivat eniten Veddestagruppenin yritysosto 
Ruotsissa tammikuussa sekä varastointivolyymien kasvu. 

Kannattavuus 

Varastointi- ja logistiikkapalveluiden oikaistu käyttökate parani ja oli 34,8 (32,6) miljoonaa euroa eli 9,5 (9,9) 
prosenttia liikevaihdosta. Parannus johtui pääasiassa Veddestagruppenin yritysostosta. Käyttökate parani ja oli 32,9 
(32,1) miljoonaa euroa. 
 

Postipalvelut 
 

Avainluvut, Postipalvelut  
            

    10-12 2022 10-12 2021 1-12 2022 1-12 2021 

Liikevaihto, milj. euroa   179,9 175,4 617,7 610,9 

Liikevaihdon muutos-%   2,6 % -3,1 % 1,1 % -5,6 % 

Oikaistu käyttökate, milj. euroa   34,4 32,6 84,2 99,1 

Oikaistu käyttökate, %   19,1 % 18,6 % 13,6 % 16,2 % 

Käyttökate, milj. euroa   33,6 32,3 81,5 96,8 

Käyttökate, %   18,7 % 18,4 % 13,2 % 15,8 % 
 

Loka–joulukuu 2022 
 

Osoitteellisten kirjeiden määrä laski 8 (5) prosenttia. 

Liikevaihto 

Postipalveluiden liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia 179,9 (175,4) miljoonaan euroon pääasiassa hintojen nousun ja 
Mediatalo Keskisuomalainen Oyj:n varhaisjakelutoimintojen hankinnan ansiosta. 
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Kannattavuus 
 
Postipalvelujen oikaistu käyttökate kasvoi ja oli 34,4 (32,6) miljoonaa euroa eli 19,1 (18,6) prosenttia liikevaihdosta. 
Kannattavuus parani pääasiassa liikevaihdon kasvun ja hinnankorotusten ansiosta. Kannattavuuteen vaikuttivat 
kuitenkin operatiivisen toiminnan tehottomuudesta ja energian hinnannoususta johtuvat korkeammat 
toimintakustannukset. Käyttökate kasvoi ja oli 33,6 (32,3) miljoonaa euroa.  
 

Tammi–joulukuu 2022 

Postivolyymien lasku jatkui. Osoitteellisten kirjeiden määrä laski 4 (8) prosenttia. 

Liikevaihto 

Postipalveluiden liikevaihto kasvoi 1,1 prosenttia 617,7 (610,9) miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat 
Mediatalo Keskisuomalainen Oyj:n varhaisjakelutoimintojen yritysosto sekä hinnankorotukset. 

 
Kannattavuus 
 
Postipalveluiden oikaistu käyttökate laski ja oli 84,2 (99,1) miljoonaa euroa eli 13,6 (16,2) prosenttia liikevaihdosta. 
Kannattavuuteen vaikuttivat energian hinnannousun aiheuttama toimintakustannusten nousu ja operatiivisen 
toiminnan tehottomuus. Poikkeukselliset talviolosuhteet ja koronaviruksesta johtuvat henkilöstön poissaolot 
aiheuttivat ylityön ja tilapäisen työvoiman tarvetta, mikä vaikutti kannattavuuteen alkuvuonna. Käyttökate heikkeni 
ja oli 81,5 (96,8) miljoonaa euroa. 

Kassavirta, rahoitusasema ja merkittävät investoinnit 

Tammi-joulukuussa konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 150,8 (160,9) miljoonaa euroa, investointien rahavirta -72,5 

(-6,6) miljoonaa euroa, josta yritysostojen rahavirta -44,3 (-0,5) miljoonaa euroa, ja rahoituksen rahavirta -92,1 (-
148,1) miljoonaa euroa. 

Likvidit varat olivat joulukuun lopussa 114,9 (151,1) miljoonaa euroa ja käyttämättömät sitovat luottolimiitit 150,0 
(150,0) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen vieras pääoma oli 323,4 (306,1) miljoonaa euroa. Nettovelka oli 208,5 
(145,0) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 41,5 (42,2) 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 sekä 
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.  
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Johtoryhmä 

Johtoryhmässä ei ollut muutoksia raportointikaudella. 

Yhtiökokoukset 

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. Osinko 
maksettiin kahdessa erässä vuoden 2022 aikana. 

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja 
toimitusjohtajalle. 

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, Sanna Suvanto-Harsaae jatkoi hallituksen puheenjohtajana ja Per Sjödell 
varapuheenjohtajana. Hallituksen jäseninä jatkoivat Raija-Leena Hankonen, Harri Hietala, Frank Marthaler, Satu 
Ollikainen (henkilöstön edustaja), Minna Pajumaa, Hanna Vuorela ja Kari-Pekka Laaksonen. Hallitukseen uudeksi 
jäseneksi valittiin Jukka Leinonen, johtaja, Pohjoismaat, Telenor ASA. Sirpa Huuskonen jätti paikkansa hallituksessa. 

Yhtiökokous valitsi hallintoneuvoston uudeksi puheenjohtajaksi Kimmo Kiljusen, kansanedustaja, sd. Entinen 
puheenjohtaja Aki Lindén jätti paikkansa hallintoneuvostossa. Varapuheenjohtajana jatkaa Heli Järvinen, 
kansanedustaja, vihreät.  

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallintoneuvoston jäseninä jatkoivat Sari Essayah (kansanedustaja, kd), Eeva 
Kalli (kansanedustaja, kesk), Mia Laiho (kansanedustaja, kok), Rami Lehto (kansanedustaja, ps), Pia Lohikoski 
(kansanedustaja, vas), Mari Rantanen (kansanedustaja, ps), Veronica Rehn-Kivi (kansanedustaja, rkp), Ari Torniainen 
(kansanedustaja, kesk), sekä Paula Werning (kansanedustaja, sd). Hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi valittiin 
Seppo Eskelinen (kansanedustaja, sd). 

Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot pysyivät ennallaan. Hallituksen jäsenille maksettiin kuukausipalkkio ja 
kokouspalkkiot. Ulkomailla asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkiot maksettiin kaksinkertaisena. Hallituksen 
henkilöstön edustajalle ja hallintoneuvoston jäsenille maksettiin kokouspalkkiot.  

Yhtiön tilintarkastajana jatkoi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (PwC). Päävastuullisena 
tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen. 

Posti Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 21.11.2022 Helsingissä. Yhtiökokous valitsi Aki Lindénin 
hallintoneuvoston puheenjohtajaksi ja jäseneksi. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi kansanedustaja Kimmo Kiljusen eron 
hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävästä ja kansanedustaja Seppo Eskelisen eron hallintoneuvostosta.  

31.12.2022 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 2022 10-12 2021 1-12 2022 1-12 2021 

Henkilöstö kauden lopussa*       19 996 21 128 

Suomi*       17 642 18 571 

Muut toimintamaat*       2 354 2 557 

Henkilöstö keskimäärin, FTE */**   15 023 15 316 14 985 15 042 
 
*Jatkuvat toiminnot 
**Kokoaikaiseksi muutettu henkilöstömäärä keskimäärin 
 
Tammi-joulukuussa konsernin henkilöstökulut olivat 700,8 (682,0) miljoonaa euroa eli ne nousivat 2,8 prosenttia 
edellisvuodesta. Henkilöstökuluihin sisältyi 3,0 (1,5) miljoonaa euroa henkilöstön uudelleenjärjestelykuluja.  

Yritysostot ja yritysmyynnit 

1.1.2022 Transval saattoi päätökseen Humanlink Estonia myymäläpalvelujen liiketoimintakaupan ja samalla 
Humanlink Baltic Latvia SIA:n osakkeiden myynnin yrityksen operatiiviselle johdolle. 
 
17.1.2022 Posti ilmoitti allekirjoittaneensa ruotsalaisen logistiikkayritys Veddestagruppenin omistajien kanssa 
sopimuksen, jonka mukaan Posti Group osti Veddestagruppen AB:n koko osakekannan. Kauppa saatiin päätökseen 
31.1.2022. Veddestagruppen yhdistettiin ja fuusioitiin 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. 
 
1.9.2022 Posti ilmoitti ostaneensa suomalaisen verkkokauppalogistiikkaan erikoistuneen yrityksen WebLog Finland 
Oy:n koko osakekannan. Yrityskauppa tukee Postin strategisia tavoitteita ja vahvistaa kasvumahdollisuuksia 
erityisesti pienten ja keskisuurten verkkokauppiaiden segmentissä.  
 
22.12.2022 Transval sai päätökseen tytäryhtiönsä KV Turva Oy:n koko osakekannan myynnin KST Vartiointi Oy:lle.  

Muutokset konsernirakenteessa 

13.1.2022 Posti ilmoitti aikovansa yhdistää Paketti ja verkkokauppa- sekä Rahtipalvelut-liiketoimintaryhmät uudeksi 
liiketoimintaryhmäksi nimeltään Verkkokauppa- ja jakelutoiminnot. 1.4.2022 voimaan tullut muutos tehostaa 
liiketoimintojen välistä yhteistyötä Postin strategian mukaisesti. 
 
Posti-konserni muutti juridista yhtiörakennettaan, ja uusi yhtiörakenne astui voimaan 1.1.2023. Muutoksessa Posti 
keskitti paketti-, verkkokauppa- ja logistiikkapalvelut samaan Suomessa toimivaan yritykseen, jonka nimi on Posti 
Oy. Kirjeiden, lehtien ja suoramarkkinoinnin liiketoiminta jatkui nykyisessä yhtiössä, jonka uusi nimi on Posti Jakelu 
Oy. Posti-konserniin kuuluvan tytäryhtiön Posti Kiinteistöt Oy:n nimi muuttui Posti Group Suomi Oy:ksi. Muut Postin 
tytäryhtiöt ja niiden nimet pysyivät ennallaan. 
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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 

Venäjän aloittama sota ja energiakriisi ovat lisänneet toimintaympäristön monimutkaisuutta tilanteessa, jossa on jo 
kaksi poikkeuksellisen haastavaa vuotta takana koronaviruspandemian takia. Pakotteiden ja vastapakotteiden 
vuoksi monien raaka-aineiden ja teollisten tuotantotarvikkeiden saatavuus on heikkoa. Tämä pahentaa entisestään 
maailmanlaajuisten tuotantoketjujen pullonkauloja, jotka ovat syntyneet jo pandemian aikana. Tulevasta 
kehityksestä on paljon epävarmuutta. Kuluttajien luottamus sekä kuluttajien käytettävissä olevat varat ovat 
vähentyneet, ja riskinä on, että tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia kulutukseen. Sota sekä heikentynyt 
taloustilanne ja sen kerrannaisvaikutukset, mukaan lukien kuluttajien ostovoiman heikkeneminen, ovat 
vaikuttaneet, ja voivat tulevaisuudessa vaikuttaa Postin toimintaan niin nousevien kustannusten kuin heikentyneen 
kysynnänkin muodossa. 
 
Posti jatkaa muutostaan moderniksi jakelu- ja logistiikkayhtiöksi ja mukauttaa jatkuvasti toimintamalliaan 
taantuvalla postialalla. Postin menestys taantuvilla jakelumarkkinoilla on kiinni tehokkaiden toiminta- ja 
toimitusmallien käyttöönotosta, jolla pienennetään kustannuksia laskevien volyymien mukaisesti. Sääntelyä on 
joustavoitettava, jotta postin yleispalvelut voidaan säilyttää taloudellisesti kestävällä tavalla tulevina vuosina ja 
digitaaliseen mediaympäristöön voidaan sopeutua. 
 
Kilpailutilanne liittyen jakelun loppuvaiheeseen ja sähköiseen toteutukseen kiristyy jatkuvasti, kun uusia häiritseviä 
liiketoimintamalleja otetaan käyttöön ja uusia kilpailijoita tulee markkinoille. Postin on pystyttävä tukemaan 
asiakkaidensa verkkokauppa- ja monikanavastrategioita ja samanaikaisesti parantamaan ja vahvistamaan asiakas- 
ja henkilöstökokemustaan, digitaalisia valmiuksiaan, palveluntarjontaansa ja imagoaan asiakkaiden sekä kuluttajien 
keskuudessa. Posti seuraa ja arvioi jatkuvasti jakelu- ja logistiikkastrategiansa toteutumista sekä siihen liittyviä 
strategisia riskejä erilaisten kehitysohjelmien kautta.  
 
Keskeisiä operatiivisia riskejä, jotka liittyvät liiketoiminnan kannalta kriittisten toimintojen jatkuvuuteen, seurataan 
jatkuvasti. Posti toimii aktiivisesti kyberriskien torjunnassa ja lisää jatkuvasti valmiuttaan suojella digitaalista ja 
fyysistä infrastruktuuriaan sekä tunnistaa erilaiset riskit ja tietoturvaloukkaukset ja reagoida niihin. Mahdolliset 
häiriöt liiketoiminnan jatkuvuudessa sekä tietoturvaloukkaukset voivat aiheuttaa taloudellista tappiota ja 
vahingoittaa pitkällä aikavälillä vakavasti Postin brändiä ja mainetta sekä tulevaa liiketoimintaa. 
 
Aditro Logisticsilla on tärkeä rooli Postin vision saavuttamisessa: se tukee Postin pyrkimystä tulla Suomessa, 
Ruotsissa ja Baltian maissa toimivaksi moderniksi jakelu- ja logistiikkayhtiöksi. Tukeakseen Postin muuttumista 
verkkokaupan tuotteiden varastoinnin ja käsittelyn toimijaksi Aditro Logisticsin on huolellisesti hallittava 
strategisten hankkeidensa toteuttamista Posti Groupin kiinteänä osana. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

Eduskunta hyväksyi tammikuussa 2023 pitkään valmistellun postilain uudistuksen, jossa yleispalvelun viisipäiväinen 
jakeluvelvoite kevenee kolmipäiväiseksi koko maassa. Postilain muutos ja uusi sanomalehtien jakelutuki ovat 
vastuullisia päätöksiä, joilla alan sääntelyä sopeutetaan voimakkaasti väheneviin postimääriin ja samalla tuetaan 
paperilehtien jakelua haja-asutusalueilla. Posti on tyytyväinen siihen, että uudistukset mahdollistavat kokoaikaisen 
työn säilymisen postinjakelussa sekä myös merkittävät päästövähennykset. Uudistusten ansiosta Posti voi myös 
paremmin vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. 
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Hallituksen voitonjakoehdotus  

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 455 329 374,69 euroa, josta tilikauden 2022 voitto on 
117 351 939,97 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 tilikaudelta 2022 osinkoa jaetaan 31,7 miljoonaa euroa eli 0,79 
euroa osakkeelta. 

Näkymät vuodelle 2023 

Vuonna 2023 Postin liikevaihdon odotetaan kasvavan edellisestä vuodesta. Konsernin oikaistun käyttökatteen 
odotetaan laskevan edellisestä vuodesta vuonna 2023. Vuonna 2022 Postin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 
1 651,6 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 183,8 miljoonaa euroa.  
 
Inflaation mahdollinen jatkuminen ja korkojen nousu voivat vaikuttaa kuluttajakysyntään. Muutokset 
kuluttajakysynnässä vaikuttavat Postin liiketoimintaan, ja niillä saattaa olla vaikutusta yhtiön tulokseen.  
 
Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja oikaistu käyttökate eivät kerry 
tasaisesti vuoden aikana. Kuluttajapaketeissa ja postipalveluissa ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat 
tyypillisesti vahvoja, kun taas toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia. Postivolyymin laskun odotetaan jatkuvan. 
 

Postin taloudellinen raportointi  
 
Postin taloudellinen raportointi vuonna 2023 tapahtuu seuraavasti: 
 
17. helmikuuta 2023: Tilinpäätöstiedote 2022  
27. huhtikuuta 2023: Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023  
10. elokuuta 2023: Puolivuosikatsaus 2023  
26. lokakuuta 2023: Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023  
 
Helsingissä 17.2.2023 

Posti Group Oyj 
Hallitus 

 
LIITTEET 
 
Tunnuslukujen laskentakaavat  

Tammi-joulukuun 2022 tilinpäätöstiedotteen 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 yrityshankintoihin liittyvät kulut ja tuotot, kuten 
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.



Tilinpäätöstiedotteen taulukko-osa tammi-joulukuu 2022

Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelma

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

miljoonaa euroa 2022 2021 2022 2021

Liikevaihto  453,6 444,2 1 651,6 1 595,0
Liiketoiminnan muut tuotot 3,3 3,0 10,0 12,6
Materiaalit ja palvelut -128,8 -135,5 -484,3 -474,0
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -185,1 -184,5 -700,8 -682,0
Liiketoiminnan muut kulut -81,8 -77,1 -298,4 -271,1
Poistot -32,1 -29,9 -124,4 -119,5
Arvonalentumiset -2,7 -5,4 -2,7 -6,1
Liiketulos 26,3 14,8 51,0 55,0

Rahoitustuotot 1,5 1,1 4,1 2,2
Rahoituskulut -3,4 -2,9 -11,8 -8,9
Tulos ennen veroja 24,4 13,1 43,3 48,3

Tuloverot -6,8 -2,8 -11,6 -9,6
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 17,6 10,2 31,7 38,7

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,0 -59,5 0,0 -54,7

Tilikauden tulos 17,6 -49,2 31,7 -15,9

Osakekohtainen tulos (euroa per osake)
Konserni yhteensä 0,44 -1,23 0,79 -0,40
Jatkuvat toiminnot 0,44 0,26 0,79 0,97
Lopetetut toiminnot 0,00 -1,49 0,00 -1,37

Konsernin laaja tuloslaskelma

10-12 10-12 1-12 1-12
miljoonaa euroa 2022 2021 2022 2021

Tilikauden tulos 17,6 -49,2 31,7 -15,9

Muut laajan tuloksen erät 
Erät, jotka siirretään tai saatetaan myöhemmin 
siirtää tulosvaikutteisiksi:
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 0,5 0,4 3,0 0,6
Muuntoero -1,1 88,2 -4,6 93,6
Näihin eriin liittyvät tuloverot -0,1 -0,1 -0,6 -0,1
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:
Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen 
määrittäminen -0,2 -4,2 -1,3 -4,2
Näihin eriin liittyvät tuloverot 0,0 0,8 0,3 0,8
Tilikauden laaja tulos 16,8 35,9 28,5 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 31.12.2022 31.12.2021
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 223,7 189,9
Muut aineettomat hyödykkeet 88,2 84,3
Sijoituskiinteistöt 3,5 3,5
Aineelliset hyödykkeet 234,9 233,6
Käyttöoikeusomaisuuserät 255,0 239,2
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,0 0,9
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 1,0 1,0
Pitkäaikaiset saamiset 2,2 1,5
Laskennalliset verosaamiset 15,1 25,7
Pitkäaikaiset varat yhteensä 823,7 779,6

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 3,9 4,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 286,9 296,4
Tuloverosaamiset 0,1 0,9
Lyhytaikaiset rahoitusvarat 33,2 64,5
Rahavarat 82,6 97,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä 406,6 462,9

Varat yhteensä 1 230,3 1 242,5

Oma pääoma ja velat

miljoonaa euroa 31.12.2022 31.12.2021
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 70,0 70,0
Käyttörahasto 142,7 142,7
Käyvän arvon rahasto 1,7 -0,7
Muuntoerot -5,2 -0,6
Kertyneet voittovarat 271,8 273,1
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 481,0 484,5

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 13,0 12,1
Pitkäaikaiset korolliset lainat 60,0 60,4
Pitkäaikaiset korolliset vuokrasopimusvelat 205,0 193,4
Muut pitkäaikaiset velat 6,1 7,2
Saadut ennakot 7,6 12,9
Pitkäaikaiset varaukset 2,4 3,0
Eläkevelvoitteet 11,1 11,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä 305,2 300,1

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset lainat 0,0 0,9
Lyhytaikaiset korolliset vuokrasopimusvelat 58,4 51,4
Ostovelat ja muut velat 322,0 324,7
Saadut ennakot 62,9 80,1
Tuloverovelat 0,6 0,3
Lyhytaikaiset varaukset 0,2 0,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä 444,1 458,0

Velat yhteensä 749,3 758,0
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 230,3 1 242,5
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Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma
1-12 1-12

2022 2021
31,7 -15,9

144,7 192,9
-18,1 -1,0

158,3 175,9

Rahoituserien netto -6,8 -6,5
Maksetut verot -0,7 -8,5

150,8 160,9

-26,7 -27,6
-37,0 -54,7

1,3 2,7
-44,3 -0,5

Tytäryritysten ja liiketoimintojen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 0,0 68,0
31,5 5,1
2,6 0,4

-72,5 -6,6

-0,9 -0,2
-0,5 -61,2

Vuokrasopimusvelkojen maksut -58,7 -55,5
-32,0 -31,3
-92,1 -148,1

-13,8 6,2

97,2 91,0
-0,8 0,0

82,6 97,2

Operatiivinen vapaa kassavirta, täsmäytyslaskelma  

Liiketoiminnan rahavirta 150,8 160,9
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -63,7 -82,3
Vuokrasopimusvelkojen maksut -58,7 -55,5
Operatiivinen vapaa kassavirta 28,5 23,1

Konsernin rahavirtalaskelma sisältää sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Rahavarat tilikauden alussa
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
Rahavarat  tilikauden lopussa 

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen muutos

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

Maksetut osingot

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

Rahoitusvarojen rahavirta
Muu investointien rahavirta
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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
1.1.2022 70,0 142,7 -0,7 -0,6 273,1 484,5
Laaja tulos
Tilikauden tulos 31,7 31,7
Muut laajan tuloksen erät: 

Rahavirran suojauksen arvonmuutos 
veroilla vähennettynä 2,4 2,4
Muuntoeron muutos -4,6 -4,6
Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen
määrittäminen veroilla vähennettynä -1,0 -1,0

Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,4 -4,6 30,7 28,5
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -32,0 -32,0
31.12.2022 70,0 142,7 1,7 -5,2 271,8 481,0

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 puolet syyskuussa 2022.
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Liitetiedot

1. Laatimisperiaatteet

Lisätietoa Ukrainan sodan vaikutuksista taloudelliseen raportointiin

2. Valuuttakurssit
1-12 1-12

Keskikurssi 2022 2021
SEK 10,629 10,145
NOK 10,109 10,164
SDR 0,786 0,831

Päätöskurssi 31.12.2022 31.12.2021
SEK 11,122 10,250
NOK 10,514 9,989
SDR 0,799 0,808

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Posti-konserni ("Konserni") on 
noudattanut tilinpäätöstiedotetta 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. Tilinpäätöstiedotteen 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.
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3. Segmenttiraportointi

Toimintasegmentit ja raportoitavat segmentit

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 konsultoinnissa. 
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.

Posti Group Oyj Tilinpäätöstiedotteen taulukko-osa tammi-joulukuu 2022 6/12



10-12
2022
miljoonaa euroa

Liikevaihto 185,2 95,2 179,9 460,3
Liikevaihto, sisäinen -0,7 -5,1 -0,9 -6,7

Liikevaihto, konsernin ulkopuolelle 184,5 90,1 179,0 0,0 453,6

Oikaistu käyttökate 22,3 7,6 34,4 -0,9 63,5
Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät 0,1 -1,6 -0,8 0,1 -2,3

Käyttökate 22,4 6,0 33,6 -0,8 61,2

Poistot -32,1
Arvonalentumiset -2,7

Oikaistu liiketulos 30,9
Liiketulokseen sisältyvät erityiserät -4,5

Liiketulos 26,3
Rahoitustuotot ja -kulut -1,9
Tuloverot -6,8

Tilikauden tulos 17,6

Investoinnit, jatkuvat toiminnot 17,6 6,3 7,9 14,3 46,0
Henkilöstö kauden lopussa 3 647 6 868 8 866 615 19 996
Nettovarat 254,0 337,9 44,4 -155,3 481,0

10-12
2021
miljoonaa euroa

Liikevaihto 184,8 91,7 175,4 451,9
Liikevaihto, sisäinen -0,5 -6,1 -1,1 -7,6

Liikevaihto, konsernin ulkopuolelle 184,2 85,7 174,3 0,0 444,2

Oikaistu käyttökate 17,7 6,8 32,6 -6,9 50,3
Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät 0,0 -0,5 -0,3 0,6 -0,2

Käyttökate 17,8 6,3 32,3 -6,2 50,1

Poistot -29,9
Arvonalentumiset -5,4

Oikaistu liiketulos 18,7
Liiketulokseen sisältyvät erityiserät -3,9

Liiketulos 14,8
Rahoitustuotot ja -kulut -1,8
Tuloverot -2,8

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 10,2
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista -59,5

Tilikauden tulos -49,2

Investoinnit, jatkuvat toiminnot 18,0 3,3 7,1 7,0 35,4
Henkilöstö kauden lopussa 3 790 7 616 9 144 578 21 128
Nettovarat 263,8 287,2 9,3 -75,9 484,5

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
2022
miljoonaa euroa

Liikevaihto 693,3 366,1 617,7 1 677,1
Liikevaihto, sisäinen -3,0 -18,9 -3,6 -25,4

Liikevaihto, konsernin ulkopuolelle 690,4 347,1 614,1 0,0 1 651,6

Oikaistu käyttökate 75,1 34,8 84,2 -10,3 183,8
Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät -0,8 -1,9 -2,7 -0,2 -5,6

Käyttökate 74,3 32,9 81,5 -10,5 178,2

Poistot -124,4
Arvonalentumiset -2,7

Oikaistu liiketulos 58,9
Liiketulokseen sisältyvät erityiserät -7,9

Liiketulos 51,0
Rahoitustuotot ja -kulut -7,7
Tuloverot -11,6

Tilikauden tulos 31,7

Investoinnit, jatkuvat toiminnot 39,5 36,0 40,6 63,9 180,1
Henkilöstö kauden lopussa 3 647 6 868 8 866 615 19 996
Nettovarat 254,0 337,9 44,4 -155,3 481,0

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 erityiserät 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 3 790 7 616 9 144 578 21 128
Nettovarat 263,8 287,2 9,3 -75,9 484,5

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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4. Liikevaihto maantieteellisten alueiden mukaan
10-12 10-12 1-12 1-12

miljoonaa euroa 2022 2021 2022 2021
Suomi 374,3 363,8 1 346,6 1 305,7
Ruotsi 35,4 41,0 161,4 151,2
Baltia 9,3 9,7 37,4 36,2
Muut maat 34,6 29,7 106,2 102,0
Yhteensä 453,6 444,2 1 651,6 1 595,0

Myyntituottojen jaottelu on esitetty liitetiedossa 3. Toimintasegmentit.

5. Hankitut ja myydyt liiketoiminnat

Hankinnan tuloksena kirjatut varat ja velat

Hankitut varat

Veddesta-
gruppen

Muut 
hankinnat

Yhteensä

miljoonaa euroa Käypä arvo Käypä arvo
Aineettomat hyödykkeet 6,7 1,3 8,0
Aineelliset hyödykkeet 0,3 0,3 0,5
Käyttöoikeusomaisuuserät 22,2 0,0 22,2
Saamiset 4,8 0,5 5,3
Rahavarat 2,9 0,2 3,1
Vaikutus varoihin 36,8 2,2 39,0

Hankitut velat
miljoonaa euroa
Laskennalliset verovelat 1,8 0,1 1,8
Korolliset velat 22,2 0,1 22,3
Ostovelat ja muut velat 3,5 2,1 5,5
Vaikutus velkoihin 27,4 2,3 29,7
Hankittu nettovarallisuus 9,4 0,0 9,3

Hankintamenon muodostuminen
miljoonaa euroa
Kauppahinta 27,9 17,4 45,3
Kauppahintavelka 3,0 3,0
Lisäkauppahintajaksotus 0,6 0,6
Kokonaishankintameno 27,9 21,0 48,9
Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo 9,4 0,0 9,3
Liikearvo 18,5 21,1 39,6

Hankinnan vaikutus konsernin rahavirtaan
miljoonaa euroa
Rahana maksettu kauppahinta 27,9 17,4 45,3
Hankitut rahavarat 2,9 0,2 3,1
Rahavirta 25,0 17,2 42,2

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. Liikearvo on verotuksessa 
vähennyskelpoinen. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyy 0,4 miljoonaa euroa hankintaan liittyviä kuluja.

Joulukuussa 2022 konserni sai päätökseen Transvalin tytäryhtiön KV Turva Oy:n koko osakekannan myynnin. Myyntiin liittyen 
Varastointi- ja logistiikkapalvelut -segmentissä alaskirjattiin liikearvoa 1,6 miljoonaa euroa. Yhtiön nettovelat olivat 0,3 miljoonaa 
euroa. Myynnillä ei ole olennaista vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan tai taseeseen.

Tammikuussa 2022 Posti Group Oyj osti ruotsalaisen logistiikkayhtiö Veddestagruppen AB:n koko osakekannan. 
Veddestagruppen on konsolidoitu helmikuusta alkaen Posti-konserniin ja integroitu 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. Veddestagruppenin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 23 miljoonaa euroa. 
Veddestagruppen työllistää noin 300 henkeä. Yrityskaupassa syntyi 18,5 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. 

Posti osti 1.9.2022 WebLog Finland Oy:n koko osakekannan. Yrityskauppa tukee Postin strategisia tavoitteita, ja vahvistaa 
kasvumahdollisuuksia erityisesti pienten ja keskisuurten verkkokauppiaiden segmentissä. Kaupalla ei ole olennaista vaikutusta 
konsernin tuloslaskelmaan tai taseeseen.
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6. Aineelliset hyödykkeet ja käyttöoikeusomaisuuserät 

miljoonaa euroa 31.12.2022 31.12.2021
Kirjanpitoarvo 1.1. 233,6 273,6
Hankitut liiketoiminnat 0,5
Lisäykset 36,2 52,8
Myydyt liiketoiminnat -56,4
Vähennykset ja siirrot -0,1 -2,1
Poistot, jatkuvat toiminnot -34,2 -33,6
Arvonalentumiset, jatkuvat toiminnot -0,1 -1,0
Poistot ja arvonalentumiset, lopetetut toiminnot -4,1
Kurssierot -1,0 4,4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 234,9 233,6

Muutokset käyttöoikeusomaisuuserien kirjanpitoarvoissa:

miljoonaa euroa 31.12.2022 31.12.2021
Kirjanpitoarvo 1.1. 239,2 262,8
Hankitut liiketoiminnat 22,2
Lisäykset 63,4 36,7
Vähennykset ja siirrot -1,2 -0,7
Poistot -60,7 -58,0
Arvonalentumiset -0,6
Kurssierot -7,3 -1,6
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 255,0 239,2

Erittely käyttöoikeusomaisuuseristä:

miljoonaa euroa 31.12.2022 31.12.2021
Rakennukset 203,2 197,6
Ajoneuvot 42,9 33,4
Koneet ja muut 8,9 8,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 255,0 239,2

7. Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet

miljoonaa euroa 31.12.2022 31.12.2021
Kirjanpitoarvo 1.1. 274,1 280,4
Hankitut liiketoiminnat 47,6
Lisäykset 26,7 27,6
Myydyt liiketoiminnat -0,7
Vähennykset ja siirrot -0,7 0,5
Poistot, jatkuvat toiminnot -28,6 -27,4
Arvonalentumiset, jatkuvat toiminnot -2,0 -4,5
Poistot ja arvonalentumiset, lopetetut toiminnot -0,3
Kurssierot -5,1 -1,4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 311,9 274,1

Muutokset aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvoissa:

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

miljoonaa euroa
Korolliset 
lainat

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 -1,4 -58,7 -60,1 -38,5 -10,0 -11,6
Hankitut liiketoiminnat 0,1 22,2 22,3 3,1 0,0 19,2

0,0 -7,5 -7,5 -0,8 0,0 -6,8
Muut ei-kassaperusteiset muutokset 0,0 62,6 62,6 0,0 0,0 62,6
Kirjanpitoarvo 31.12.2022 60,0 263,4 323,4 114,9 0,0 208,5
Käyvät arvot 31.12.2022 60,1 263,4 323,5

miljoonaa euroa
Korolliset 
lainat

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
Hankitut liiketoiminnat 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 31.12.2022 31.12.2021
Rahavarat 82,6 97,2
Rahamarkkinasijoitukset ja sijoitukset joukkovelkakirjalainoihin 32,3 53,9
Likvidit varat 114,9 151,1

Valuuttakurssien muutosten vaikutus

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

miljoonaa euroa Taso 31.12.2022 31.12.2021
Rahoitusvarat
Pitkäaikaiset sijoitukset 3 1,0 1,0
Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa 2 1,0 0,6
Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa 2 2,2
Yhteensä 4,1 1,6

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

miljoonaa euroa 31.12.2022 31.12.2021
Takaukset 10,8 13,6
Yhteensä 10,8 13,6

Taseen ulkopuoliset vastuut vuokrasopimuksista 

miljoonaa euroa 31.12.2022 31.12.2021
Vähimmäisvuokrien erääntymisajat:

1 vuoden kuluessa 11,5 10,9
1-5 vuoden kuluessa 0,9 0,5

Yhteensä 12,4 11,4

Muut ehdolliset velat

11. Raportointikauden jälkeiset tapahtumat

Konsernilla on 23,0 miljoonan euron mahdollinen ympäristövastuu liittyen Pohjois-Pasilan maa-alueen puhdistamiseen. 
Maankäyttöä koskevat neuvottelut Postin ja kolmansien osapuolten kanssa on saatu päätökseen. Vastuun toteutuminen 
odottaa kaavamuutoksen lainvoimaisuutta. 

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 2022 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 24,4 milj. euroa ja niiden kirjanpitoarvo oli 24,3 milj. euroa. Muiden 
rahoitusinstrumenttien käypä arvo ei eroa olennaisesti kirjanpitoarvosta, koska ne ovat luonteeltaan lyhytaikaisia.

Eduskunta hyväksyi tammikuussa 2023 pitkään valmistellun postilain uudistuksen, jossa yleispalvelun viisipäiväinen 
jakeluvelvoite kevenee kolmipäiväiseksi koko maassa. Postilain muutoksella ja uudella sanomalehtien jakelutuella 
sopeutetaan alan sääntelyä voimakkaasti väheneviin postimääriin ja samalla tuetaan paperilehtien jakelua haja-
asutusalueilla.  
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