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Konsernin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 10,4 % ja oli 390,6 (435,9) miljoonaa euroa.
Vertailukelpoinen liikevaihto ilman myytyjä liiketoimintoja laski 5,5 %.
Liikevaihto laski Postipalveluissa 3,7 %. Paketti- ja logistiikkapalveluiden liikevaihto laski 16,3 % ja
vertailukelpoinen liikevaihto ilman kansainvälistä rahtiliiketoimintaa 4,9 %. OpusCapitan
vertailukelpoinen liikevaihto ilman myytyjä Baltian liiketoimintoja laski -4,8 % ja liikevaihto 9,1 %. Itella
Venäjällä liikevaihto laski 24,3 % ja paikallisessa valuutassa 12,0 %.
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni ja oli 15,0 (20,6) miljoonaa euroa, eli 3,8 % (4,7 %)
liikevaihdosta.
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani Postipalveluissa 24,8 (21,0) miljoonaan euroon ja heikkeni
Paketti- ja logistiikkapalveluissa -5,3 (1,0) miljoonaan euroon, Itella Venäjällä -2,4 (-0,9) miljoonaan
euroon ja OpusCapitassa 2,0 (4,7) miljoonaan euroon.
Liiketulosta rasittivat kertaluonteiset erät -10,3 (0,0) miljoonaa euroa, joista merkittävin osuus
muodostui henkilöstön uudelleenjärjestelykuluista.
Liiketulos heikkeni ja oli 4,7 (20,5) miljoonaa euroa, 1,2 % (4,7 %) liikevaihdosta.
Liiketoiminnan rahavirta heikkeni ja oli 29,1 (35,2) miljoonaa euroa.
OpusCapita myi tammikuussa Baltian paikallisia markkinoita palvelevat liiketoiminnot BaltCapille.
Itella Venäjä osti maaliskuussa venäläisen kuriiriyhtiö MaxiPostin.
Posti käynnisti 26.1.2016 Tuotannon hallintoa ja perusjakelua, koko Myynti- ja asiakaspalvelu yksikköä sekä osaa Konsernitoiminnoista koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joiden kohderyhmässä
oli yhteensä 7 600 henkilöä ja vähennystarve enintään 860 henkilöä. Postin tukiohjelman ansiosta
irtisanomisten määrä väheni merkittävästi, 181:een.
OpusCapita uudisti toimintamalliaan ja aloitti 8.2.2016 yhteistoimintaneuvottelut vähentääkseen noin
80 tehtävää. Yhteistoimintaneuvotteluiden päättyessä vähennys oli noin 70 henkilöä.
Posti Groupin uudeksi lakiasiainjohtajaksi ja laajennetun johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 1.3.2016
alkaen oikeustieteen kandidaatti Kaarina Ståhlberg.

Konsernin avainluvut

Liikevaihto, milj. euroa
Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *)
Liiketulos (oikaistu), % *)

Liiketulos, milj. euroa
Liiketulos, %

Tulos ennen veroja, milj.euroa
Tilikauden tulos, milj. euroa
Liiketoiminnan rahavirta
Oman pääoman tuotto (12 kk), %
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %
Omavaraisuusaste, %
Nettovelkaantumisaste (Gearing), %

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa
Henkilöstö keskimäärin
Osingot, milj. euroa

1-3
2016

1-3
2015

1-12
2015

390,6
15,0

435,9
20,6

1 650,3
48,7

3,8

4,7

2,9

4,7

20,5

55,9

1,2

4,7

3,4

3,5
3,4
29,1

21,3
15,9
35,2

43,3
36,0
81,9

3,9

1,2

6,1

4,2

3,1

6,3

46,5

46,6

47,8

-14,8

11,7

-10,5

11,4
20 577

16,5
22 579

60,6
22 219
18,0

*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:
”Ensimmäisellä neljänneksellä Posti jatkoi aktiivisesti uudistumistaan ja tehostamistoimiaan digitalisaation
vähentäessä perinteisen postin jakelumääriä ja muuttaessa asiakaskäyttäytymistä. Vuosille 2015-2016
ulottuvan konsernin tehostamisohjelman 75 miljoonan euron säästötavoite on nyt saavutettu. Kustannusten
karsinta kompensoi osittain alkuvuoden liikevaihdon laskua. Säästöjä jouduttiin valitettavasti kohdentamaan
myös henkilöstöön. Yt-neuvotteluissa irtisanottavien määrä putosi kuitenkin merkittävästi Postin tukiohjelman
ansiosta.
Posti Groupin tammi-maaliskuun liiketulos ilman kertaeriä oli tyydyttävä, mutta heikkeni vertailukaudesta 15,0
miljoonaan euroon. Myönteistä oli Postipalveluiden tulosparannus volyymilaskusta huolimatta.
Liiketoimintaryhmän tammi-maaliskuun tulokseen vaikuttivat tehdyt tehostamiset, kulujen leikkaukset,
hinnankorotukset ja neljännekselle ajoittuneet pääsiäisen postitukset. Uutta kasvua on saatu kiinalaisten
verkkokauppojen lähetysten edelleentoimituksista Venäjälle.
Tuleva postilain muutos vapauttaa kokonaan kirjepostin jakelun Suomessa poistamalla muilta toimijoilta
postitoimiluvat ja jakelupäivävelvoitteet. Kilpailu kuuluu myös kirjejakeluun, mutta sääntelyn ehtojen pitää olla
tasapuolisia. Nyt Postille jää muita raskaammat jakeluvelvoitteet. Siksi on tärkeää, että Postin yleispalvelua
koskevaa sääntelyä kevennetään postilain kokonaisuudistuksessa.
Paketti- ja logistiikkapalvelut -liiketoimintaryhmän alkuvuoteen sisältyi suuria onnistumisia, vaikka tulos jäikin
tappiolliseksi etupainotteisten investointien, kiristyvän kilpailun ja haastavan markkinatilanteen vuoksi. Posti
sai ensimmäisellä neljänneksellä useita isoja asiakkuuksia, joille Posti hoitaa erilaisia logistiikkapalveluja
kuljetuksista täyden palvelun toimitusketjuratkaisuihin asti. Sopimukset vahvistavat Postin asemaa Suomen
suurimpana logistiikka-alan yrityksenä.
Posti solmi maaliskuussa merkittävän sopimuksen DHL:n kumppaniverkostoon liittymisestä, mikä
mahdollistaa Postin verkkokauppa-asiakkaille pakettien jakelukanavat 16 maahan ja 43 000 noutopisteeseen.
Samalla Posti avaa Baltian maihin 1 200 noutopisteen verkoston. Nämä ovat konkreettisia tekoja, joilla
parannetaan suomalaisten verkkokauppojen mahdollisuuksia myydä tuotteitaan myös kansainvälisesti.

Itella Venäjän liikevaihto ja liiketulos kärsivät edelleen heikosta ruplasta, Venäjän taloustilanteesta sekä
logistiikkapalveluiden kysynnän heikentymisestä. Kannattavuutta on pyritty parantamaan merkittävillä
kululeikkauksilla. Vaikka Venäjän talous on supistunut, maan verkkokaupan kuluttajamarkkina on tuntuvassa
kasvussa. Itella Venäjä osti maaliskuussa venäläisen kuriiriyhtiö MaxiPostin laajentuakseen pakettien
jakeluun Venäjällä. MaxiPost toimitti viime vuonna yli miljoona pakettilähetystä.
Taloushallinnon automaatio- ja ohjelmistopalveluja tarjoava OpusCapita jatkoi panostuksiaan uuteen
strategiaan sekä sähköisiin laskutuspalveluihin ja pilvipalveluihin, mikä näkyi ensimmäisen vuosineljänneksen
tuloksessa. Tämän lisäksi paperipohjaisten tuotteiden kysyntä väheni edelleen digitalisaation myötä, ja
volyymilasku näkyi ensimmäisen neljänneksen liiketuloksessa.
Toimintaympäristö pysyy vuoden 2016 aikana hyvin haastavana Suomen vaisun talouskehityksen takia.
Raskaan liikenteen kuljetusmäärät ovat laskeneet Suomessa yhtäjaksoisesti 47 kuukautta toukokuusta 2012
alkaen. Arvioimme edelleen vuoden 2016 vertailukelpoisen liikevaihdon euroissa laskevan vuodesta 2015 ja
Postin tuloksen ennen kertaeriä pysyvän edellisvuoden tasolla. Venäjän taloudessa ja ruplan
kurssikehityksessä ei ole odotettavissa nopeaa käännettä, joten Itella Venäjän liiketoimintaan liittyy yhä
merkittäviä epävarmuustekijöitä. Posti on keskellä suurta toimialamurrosta. Toteutamme päättäväisesti uutta
strategiaa, jolla parannamme konsernin kannattavuutta ja mahdollistamme investoinnit tulevaisuuden
kasvualueisiin.”
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Toiminnan tehostamisohjelma

Markkinatilanne ja toimintaympäristö

Konsernin vuosien 2015–2016 toiminnan
tehostamisohjelman 75 miljoonan euron
säästötavoite saavutettiin vuoden 2016
ensimmäisen neljänneksen aikana. Säästöjä on
saavutettu konsernin kaikilla osa-alueilla, etenkin
tuotannon tehostamisesta sekä postaali- että
rahtitoiminnoissa, tietohallinnon kustannuksista
sekä konsernin yleiskuluista.

Merkittävää suhdannekäännettä ei ole Suomessa
vielä tapahtunut, ja kasvunäkymät ovat edelleen
vaatimattomat. Raskaan liikenteen kuljetusmäärät
ovat laskeneet Suomessa yhtäjaksoisesti 47
kuukautta toukokuusta 2012 alkaen.
Postin tammi-maaliskuussa toimittamien pakettien
määrä laski -1 %. Pakettipalveluiden volyymien
laskuun vaikutti pääsiäisen sijoittuminen
ensimmäiselle vuosineljännekselle ja yleinen
kotimaisen kasvun heikkous sekä
kuluttajapaketeissa että yrityspaketeissa.
Kansainvälinen pakettiliikenne oli lievässä
kasvussa. Postin pakettiautomaattien kautta
kulkeneiden pakettien määrä kuitenkin kasvoi
edellisvuodesta 26 %.
Postipalveluissa kotimaan jakelutuotteiden
volyymien lasku jatkui. Osoitteellisten
kirjelähetysten volyymit laskivat -6 % (-6 %) ja
osoitteettoman jakelun volyymit -11 % (-9 %).
Sähköisten kirjeiden volyymit kasvoivat.
Sanomalehtivolyymit laskivat -9 % (-31 %) ja
aikakauslehtien volyymit -3 % (-10 %). Kiinalaisten
verkkokauppojen Venäjälle toimitetut lähetykset
kasvoivat edellisvuodesta.
Venäjällä markkinatilanne oli edelleen haastava ja
bruttokansantuotteen lasku jatkui. Volyymeihin
vaikuttaa negatiivisesti heikko taloustilanne ja
bruttokansantuotteen kehitys, ruplan
heikkeneminen sekä logistiikkapalveluiden heikko
kysyntä. Voimakkaimmin ensimmäisellä
vuosineljänneksellä laski lento- ja merirahdin
kysyntä. Myös varastoinnin kysyntä heikkeni.
Tämän hetken näkemyksen mukaan volyymit
pysyvät alhaisella tasolla myös loppuvuonna 2016.
OpusCapitassa perinteisen postin jakeluvolyymien
lasku ja paperisen viestinnän siirtyminen verkkoon
kiihtyvällä tahdilla näkyi erityisesti iPost-tuotteiden
volyymeissa. iPost-tuotteiden volyymit laskivat
edellisvuodesta -10 %. OpusCapitan
kokonaistransaktiovolyymi oli tammi-maaliskuussa
yhteensä 130 miljoonaa.
Kokonaistransaktiovolyymi pitää sisällään
tulostetut kirjeet, lähetetyt paperikirjeet ja
sähköiset transaktiot. Sähköisten transaktioiden
määrä oli 49,3 miljoonaa, eli 38 % OpusCapitan
kokonaistransaktiovolyymistä.

Toimenpiteitä jatketaan edelleen
konsernilaajuisesti toiminnan tehostamiseksi ja
säästöjen saamiseksi muun muassa automaation
keinoin. Lisäksi hankinnassa jatketaan vuosittaisia
säästötavoitteita.
Liikevaihto ja tulos tammi-maaliskuussa
Konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa
390,6 (435,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski
10,4 %. Liikevaihto laski kaikissa
liiketoimintaryhmissä. Paikallisissa valuutoissa
liikevaihdon lasku oli 9,3 %. Vertailukelpoinen
liikevaihto ilman myytyjä liiketoimintoja laski 5,5 %.
Liikevaihdon lasku johtui Skandinavian
rahtiliiketoiminnasta luopumisesta, kotimaan
postaalivolyymien laskusta, heikosta
markkinatilanteesta ja valuuttakehityksestä
Venäjällä sekä kotimaan paketti- ja
varastointivolyymien laskusta. Suomessa
liikevaihto laski 5,8 % ja muissa maissa 31,9 %.
Kansainvälisen liikevaihdon osuus oli 13,4 % (17,7
%).
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni ja oli
15,0 (20,6) miljoonaa euroa, 3,8 % (4,7 %)
liikevaihdosta. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
parani Postipalveluissa ja heikkeni Paketti- ja
logistiikkapalveluissa, Itella Venäjällä ja
OpusCapitassa.
Katsauskauden kertaluonteiset erät olivat
yhteensä -10,3 (0,0) miljoonaa euroa.
Liiketoimintaryhmien kertaluonteisia eriä kuvataan
jäljempänä tarkemmin
liiketoimintaryhmäkohtaisten tulosarviointien
yhteydessä.
Liiketulos oli 4,7 (20,5) miljoonaa euroa, eli 1,2 %
(4,7 %) liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 3,5
(21,3) miljoonaa euroa.
Konsernin nettorahoituskulut olivat -1,2 (tuotot 0,8)
miljoonaa euroa.

Konsernin tulos katsauskaudelta oli 3,4 (15,9)
miljoonaa euroa.
Oman pääoman tuottoprosentti oli 3,9 % (1,2 %).
Yleispalveluvelvoitteen alaisen toiminnan osuus oli
tammi-maaliskuussa 38,2 (38,4) miljoonaa euroa,
eli 10 % koko konsernin liikevaihdosta.
Yleispalveluvelvoitteen alle kuuluvia tuotteita on
sekä Postipalveluissa että Paketti- ja
logistiikkapalveluissa.

poikkeuksellisen voimakas lasku johtui aiemmin
päättyneistä varhaisjakelusopimuksista.
Aikakauslehtien volyymit laskivat -3 % (-10 %).
Aikakauslehtivolyymien edellisvuotta lievempi
lasku johtuu asiakkaiden muuttuneista
lähetystavoista, tuotteita on siirretty muun muassa
osoitteettomasta suoramarkkinoinnista
aikakauslehtiin.
Postin tarjoaman sähköisen postilaatikon
Netpostin käyttäjämäärä kasvoi 8 %
edellisvuodesta ja oli maaliskuun lopussa 649 000.

Postipalvelut
Paketti- ja logistiikkapalvelut
Postipalvelut-liiketoimintaryhmän liikevaihto laski
tammi-maaliskuussa 3,7 % ja oli 188,6 (195,8)
miljoonaa euroa. Liikevaihto laski kotimaan
jakelutuotteiden volyymien vähentyessä. Pääsiäisja ystävänpäiväkorttikampanjoiden volyymit
kuitenkin kasvoivat markkinointikampanjoiden
vetämänä edellisvuodesta selvästi. Kiinalaisten
verkkokauppojen Venäjälle toimitetut lähetykset
kasvoivat.
Posti siirtyi helmikuussa kuluttajille tarjottavien
käteispalvelujen osalta Euroopassa yleisesti
käytettyyn hinnoitteluun, jossa kaikilla kotimaan ja
ulkomaan kirjelähetyksillä on omat taksansa. Myös
muihin käteismaksullisiin postipalveluihin tuli
korotuksia.
Liiketoimintaryhmän liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä parani ja oli 24,8 (21,0) miljoonaa euroa.
Katsauskaudella ei kirjattu kertaluonteisia eriä (0,2
miljoonaa euroa). Tulosta vahvistivat toiminnan
tehostaminen, vuoden 2016 alusta voimaan tulleet
postimaksujen hinnankorotukset sekä
pääsiäispostitusten ajoittuminen ensimmäiselle
neljännekselle.
Liiketulos oli 24,8 (21,2) miljoonaa euroa.
Postilähetysten jakeluvolyymit kehittyivät tammimaaliskuun aikana verrattuna edelliseen vuoteen
seuraavasti:
- Osoitteelliset kirjelähetykset -6 % (-6 %)
- Osoitteeton suoramarkkinointi -11 % (-9 %)
- Sanomalehdet -9 % (-31 %)
- Aikakauslehdet -3 % (-10 %)
- Sähköiset kirjeet +11 % (+6 %)
Osoitteellisten kirjelähetysten volyymit laskivat -6
% (-6 %) ja osoitteettoman jakelun volyymit -11 %
(-9 %). Sähköisten kirjeiden volyymit kasvoivat.
Sanomalehtivolyymit laskivat -9 % (-31 %).
Vuoden 2015 sanomalehtivolyymien

Paketti- ja logistiikkapalvelut -liiketoimintaryhmän
liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 16,3 % ja oli
135,4 (161,8) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen
liikevaihto ilman kansainvälistä rahtiliiketoimintaa
laski 4,9 %.
Postin tammi-maaliskuussa toimittamien pakettien
määrä laski -1 % ja oli 8,6 miljoonaa kappaletta.
Pakettipalveluiden volyymien laskuun vaikutti
pääsiäisen ajoittuminen ensimmäiselle
vuosineljännekselle ja yleinen kotimaisen kasvun
heikkous sekä kuluttajapaketeissa että
yrityspaketeissa. Vuoden 2015 lopun postilakon
vaikutukset näkyivät asiakkuuksissa edelleen
tammi-maaliskuussa. Lakon takia Posti menetti
asiakkaita, joista osa ei ole vielä palannut
asiakkaaksi. Kansainvälinen pakettiliikenne oli
lievässä kasvussa.
Postin pakettiautomaattien kautta kulkeneiden
pakettien määrä kasvoi edellisvuodesta 26 %.
Postin pakettiautomaatteja oli maaliskuun lopussa
480.
Kotimaan rahdin lasku taittui ja volyymit olivat
edellisvuoden tasolla. Liikevaihtoon vaikutti
kuitenkin negatiivisesti polttoainelisän lasku.
Varastoliiketoiminnan liikevaihto laski
edellisvuodesta, mikä johtui sekä
käsittelyvolyymien että täyttöasteiden laskusta.
Posti sai ensimmäisellä neljänneksellä useita
logistiikan ulkoistussopimuksia, joiden
haltuunottovaihe on käynnissä ja vaikutukset
liikevaihtoon näkyvät toisella vuosineljänneksellä.
Posti vahvistaa rooliaan kansainvälisessä
verkkokaupassa ja ilmoitti helmikuussa
perustavansa Baltiaan noutopisteverkoston, joka
palvelee kuluttajia ja yrityksiä Virossa, Latviassa ja
Liettuassa kauppojen ja kioskien yhteydessä.
Verkosto tulee käsittämään 1 200 lähetysten

noutopistettä ja on laajin noutopistekokonaisuus
Baltiassa. Posti liittyi DHL:n kumppaniverkostoon,
joka tarjoaa yhdenmukaiset ulkomaan
pakettitoimitukset 16 Euroopan maassa. Posti
tuottaa pakettitoimitukset verkoston
loppuasiakkaille Suomen lisäksi Viroon, Latviaan
ja Liettuaan perustamansa uuden
noutopisteverkoston avulla.

Liiketoimintaryhmän tulos ilman kertaluonteisia
eriä oli -2,4 (-0,9) miljoonaa euroa. Tuloksen
heikkenemiseen vaikutti liikevaihdon ja
täyttöasteen lasku ja osin valuuttapohjaiset
vuokrasopimukset.

Liiketoimintaryhmän liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä heikkeni ja oli -5,3 (1,0) miljoonaa euroa.
Tulokseen vaikutti heikentävästi
varastoliiketoiminnan täyttöasteen alhaisuus,
investoinnit tuotannon tietojärjestelmiin ja uusien
asiakkuuksien siirtymisestä syntyneet
aloituskustannukset. Lisäksi tulosta heikensi
pakettivolyymin lasku ja polttoainelisän
negatiivinen muutos. Katsauskaudella kirjattiin
kertaluonteisia eriä -0,4 (-1,9) miljoonaa euroa.

Liiketulos oli -0,2 (-1,0) miljoonaa euroa.
Liiketulosta paransi kertaluonteinen varauksen
muutos.

Liiketoimintaryhmän liiketulos heikkeni ja oli -5,7 (1,0) miljoonaa euroa.
Postin palvelupisteverkoston uudistus on edennyt
suunnitelmien mukaisesti. Postin palvelupisteitä oli
maaliskuun lopussa yhteensä 1 405 ja Postin
pakettiautomaatteja 480.
Itella Venäjä
Paikallisessa valuutassa mitattuna Itella Venäjän
liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 12,0 %.
Vuonna 2015 ensimmäinen vuosineljännes oli
poikkeuksellisen vahva. Liikevaihtoon vaikutti
negatiivisesti heikko taloustilanne ja
bruttokansantuotteen lasku, ruplan heikkeneminen
sekä asiakkaiden volyymilaskun takia
logistiikkapalveluiden heikko kysyntä.
Voimakkaimmin ensimmäisellä
vuosineljänneksellä laski lento- ja merirahdin
kysyntä. Myös varastoinnin kysyntä heikkeni,
mutta käsittelyvolyymeissa lasku taittui
vuosineljänneksen lopussa. Tämän hetken
näkemyksen mukaan volyymit pysyvät alhaisella
tasolla myös loppuvuonna 2016.
Varastojen täyttöaste laski edellisvuodesta ja oli
maaliskuun lopussa tyydyttävällä tasolla, 79 % (84
%). Moskovan alueen varastojen täyttöaste oli
maaliskuun lopussa 77 % (83 %) ja muilla alueilla
86 % (88 %).
Euromääräinen liikevaihto laski 24,3 % ja oli 21,0
(27,7) miljoonaa euroa.

Venäjän ruplan päätöskurssi 31.3.2016 oli 22 %
alhaisempi kuin vuotta aiemmin, 31.3.2015.

Itella Venäjä osti maaliskuussa venäläisen
kuriiriyhtiö MaxiPostin. MaxiPost on erikoistunut
pakettien toimittamiseen verkkokauppatoimijoille.
Yhtiö toimitti vuonna 2015 yhteensä yli miljoona
lähetystä. Itella Venäjä vahvistaa MaxiPostin
avulla strategian mukaisesti osaamista
verkkokauppa- ja pakettipalveluissa. MaxiPost
työllistää noin 250 työntekijää.
Itella Venäjän investoinnit olivat 1,4 (0,7) miljoonaa
euroa.
OpusCapita
OpusCapitan liikevaihto laski -9,1 % ja oli 61,3
(67,5) miljoonaa euroa. OpusCapita myi
tammikuussa Baltian paikallisia markkinoita
palvelevat liiketoiminnat. Vertailukelpoinen
liikevaihto ilman myytyjä Baltian liiketoimintoja
laski -4,8 %. Lisäksi perinteisen postin
jakeluvolyymien lasku ja paperisen viestinnän
siirtyminen verkkoon kiihtyvällä tahdilla näkyi
OpusCapitassa erityisesti iPost-tuotteiden
volyymeissa. iPost-tuotteiden volyymit laskivat
edellisvuodesta -10 %. Liikevaihdosta 61 % tulee
Suomesta ja 39 % muista maista.
OpusCapitan jatkuvan palveluliiketoiminnan osuus
oli 93,4 %. Tämä sisältää monikanavaiset
laskutus- ja laskujenvastaanottoratkaisut
paperisena ja sähköisenä sekä ohjelmistojen
ylläpito- ja SaaS-maksut ja jatkuvaveloitteiset
ulkoistussopimukset.
OpusCapitan kokonaistransaktiovolyymi oli tammimaaliskuussa yhteensä 130 miljoonaa.
Kokonaistransaktiovolyymi pitää sisällään
tulostetut kirjeet, lähetetyt paperikirjeet ja
sähköiset transaktiot. Sähköisten transaktioiden
määrä oli 49,3 miljoonaa, eli 38 % OpusCapitan
kokonaistransaktiovolyymistä.
Paperipohjaisten volyymien laskun ennakoidaan
jatkuvan, jolloin sähköisten transaktioiden,

rahoitusratkaisujen ja ohjelmistopohjaisten
ratkaisujen painoarvo liiketoiminnassa kasvaa.
Ulkomaan myynnin osuuden odotetaan kasvavan
tämän kehityksen myötä.

(-0,8) miljoonaa euroa liittyen yritysjärjestelyihin
sekä uuden strategian mukaisiin
uudelleenjärjestelyihin.
Liiketulos heikkeni ja oli -1,5 (3,9) miljoonaa euroa.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni ja oli
2,0 (4,7) miljoonaa euroa. Heikkeneminen johtui
perinteisen printtivolyymien laskusta, Baltian
paikallisia markkinoita palvelevan liiketoiminnan
myynnistä sekä panostuksista uuteen strategiaan.
Katsauskaudella kirjattiin kertaluonteisia eriä -3,5

OpusCapita myi 11.1.2016 Baltian paikallisia
markkinoita palvelevat liiketoiminnat Virossa,
Latviassa ja Liettuassa. Myynti ei sisältänyt
OpusCapitan globaaliin liiketoimintaan liittyviä
palvelu- ja osaamiskeskuksia näissä maissa.

Liiketoimintaryhmien avainluvut

Liiketoimintaryhmien
avainluvut, (milj. euroa)

1-3/2016

1-3/2015

Muutos
%

1-12/2015

Liikevaihto
Postipalvelut

188,6

195,8

-3,7 %

742,3

Paketti- ja logistiikkapalvelut

135,4

161,8

-16,3 %

596,7

Itella Venäjä

21,0

27,7

-24,3 %

118,9

OpusCapita

61,3

67,5

-9,1 %

256,7

1,5

2,8

-47,0 %

8,7

Sisäinen myynti

-17,2

-19,7

Konserni yhteensä

390,6

435,9

-10,4 %

1 650,3

Postipalvelut

24,8

21,0

17,8 %

56,4

Paketti- ja logistiikkapalvelut

-5,3

1,0

-

0,6

Itella Venäjä

-2,4

-0,9

-

-5,1

OpusCapita

2,0

4,7

-57,6 %

14,5

Muut toiminnot

-4,2

-5,3

-

-17,7

Konserni yhteensä

15,0

20,6

-27,3 %

48,7

24,8
-5,7
-0,2
-1,5
-12,6
4,7

21,2
-1,0
-1,0
3,9
-2,6
20,5

16,8 %
-77,1 %

57,3

Postipalvelut

13,1 %

10,7 %

7,6 %

Paketti- ja logistiikkapalvelut

-3,9 %

0,6 %

0,1 %

-11,2 %

-3,2 %

-4,3 %

Muut toiminnot

-73,0

Liiketulos (oikaistu) *)

Liiketulos
Postipalvelut
Paketti- ja logistiikkapalvelut
Itella Venäjä
OpusCapita
Muut toiminnot
Konserni yhteensä

-12,6
-25,0
13,3
22,8
55,9

Liiketulos (oikaistu), % *)

Itella Venäjä

OpusCapita

3,2 %

7,0 %

5,7 %

Konserni yhteensä

3,8 %

4,7 %

2,9 %

Postipalvelut

13,1 %

10,8 %

7,7 %

Paketti- ja logistiikkapalvelut

-4,2 %

-0,6 %

-2,1 %

Itella Venäjä

-1,2 %

-3,5 %

-21,0 %

OpusCapita

-2,5 %

5,8 %

5,2 %

1,2 %

4,7 %

3,4 %

Liiketulos, %

Konserni yhteensä
*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä
Rahoitusasema ja investoinnit

Konsernin liiketoiminnan rahavirta ennen
investointeja oli 29,1 (35,2) miljoonaa euroa.
Investointeihin käytettiin 11,3 (14,4) miljoonaa
euroa. Tammi-maaliskuun aikana investoitiin
tietojärjestelmiin, kuljetuskalustoon, tuotannollisiin
hankkeisiin ja yritysostoon.
Divestoinneista saatiin rahavaroja 8,5 (3,5)
miljoonaa euroa. Merkittävin oli OpusCapitan
Baltian paikallisia markkinoita palvelevien
liiketoimintojen myynti BaltCapille 11.1.2016.
Likvidit varat olivat vuoden lopussa 290,5 (207,2)
miljoonaa euroa, ja käyttämättömät sitovat
luottolimiitit olivat 150,0 (150,0) miljoonaa euroa.
Konsernin korollinen velka oli 287,4 (294,3)
miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 46,5 %
(46,6 %) ja nettovelkaantumisaste -14,8 % (11,7
%).
Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli maaliskuun lopussa
työsuhteessa 20 660 (22 622) henkilöä. Konsernin
keskimääräinen henkilöstömäärä oli 20 577 (22
579). Suomen ulkopuolella työskenteleviä oli
maaliskuun lopussa 4 588 (5 044). Suomessa
työskenteleviä oli vastaavasti 16 072 (17 578).
Henkilöstö jakaantui seuraavasti:
Postipalvelut
Paketti- ja logistiikkapalvelut
Itella Venäjä
OpusCapita
Tuotanto
Muut toiminnot

73
1 473
2 629
2 034
13 516
935

Konsernin henkilöstökulut kasvoivat 0,7 miljoonaa
euroa, eli 0,3 % edellisvuoteen verrattuna.
Henkilöstökuluihin sisältyi henkilöstön
uudelleenjärjestelykuluja -10,8 (0,1) miljoonaa
euroa. Ilman uudelleenjärjestelykuluja
henkilöstökulut laskivat edellisvuodesta 5,3 %.
Postin Uusi polku -ohjelma tarjoaa henkilöstölle
taloudellisen tuen lisäksi valmennusta ja tukea
työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai
yrittäjäksi ryhtymiseen. Ohjelmaan on hakenut
maaliskuun loppuun mennessä yhteensä 1 988
työntekijää ja siihen on hyväksytty 1 467
työntekijää.
Yhteistoimintaneuvottelut
Osana tehostamisohjelmaa Posti käynnisti
26.1.2016 yhteistoimintaneuvottelut, joiden
kohderyhmässä oli yhteensä 7 600 henkilöä.
Neuvottelut koskivat Tuotannon hallintoa ja
perusjakelua, koko Myynti- ja asiakaspalvelu yksikköä sekä osaa Konsernitoiminnoista.
Alkuperäinen vähennystarve oli enintään 860
henkilöä. Postin tukiohjelman ansiosta
irtisanomisten määrä väheni merkittävästi,
181:een.
OpusCapita ilmoitti aloittavansa neuvottelut
8.2.2016. Henkilöstön vähennystarpeen arvioitiin
olevan yhteensä noin 80 henkilöä, joista
enimmillään 50 Suomessa ja yhteensä noin 30
muissa maissa. Yhteistoimintaneuvotteluiden
tuloksena vähennys on yhteensä noin 70 henkilöä.
Suomessa vähennys on 41 henkilöä, joista 22
irtisanomisilla ja 19 muilla henkilöstöjärjestelyillä,
muun muassa määräaikaisten sopimusten
päättämisillä, eläkejärjestelyillä ja
irtisanoutumisilla. Muissa maissa
henkilöstövähennysten määrä on yhteensä 30,
joista kaksi kolmasosaa irtisanomisilla.

Yhtiökokouksen päätöksiä
Posti Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin
23.3.2016 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti
vuoden 2015 tilinpäätöksen sekä myönsi
vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle
ja toimitusjohtajalle.
Postin hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin
kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat ekonomi
Arto Hiltunen, johtaja Petri Järvinen, toimitusketju,
logistiikka ja laatu, Coop Sverige, johtaja Petri
Kokko, Google Deutschland GmbH, maajohtaja
Jussi Kuutsa, SRV Yhtiöt, Venäjä,
henkilöstöjohtaja Kirsi Nuotto, Outotec Oyj, johtava
erityisasiantuntija Marja Pokela, Valtioneuvoston
kanslian omistajaohjausosasto ja toimitusjohtaja
Suvi-Anne Siimes, Työeläkevakuuttajat ry.
Hallitukseen uudeksi jäseneksi valittiin
hallitusammattilainen Arja Talma. Hallituksen
puheenjohtajana jatkaa Arto Hiltunen.
Postin hallintoneuvoston jäsenten määräksi
päätettiin 12. Hallintoneuvoston jäseninä jatkavat
kansanedustaja Maria Guzenina (sd),
kansanedustaja Marisanna Jarva (kesk),
kansanedustaja Rami Lehto (ps), kansanedustaja
Eeva-Maria Maijala (kesk), projektipäällikkö Sari
Moisanen (vas), kansanedustaja Mats Nylund
(rkp), kansanedustaja Sari Raassina (kok),
diplomi-insinööri Lulu Ranne (ps), kansanedustaja
Markku Rossi (kesk), kansanedustaja Satu
Taavitsainen (sd), kansanedustaja Jani Toivola
(vihr) ja kansanedustaja Kari Tolvanen (kok).
Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa
kansanedustaja Markku Rossi ja
varapuheenjohtajana kansanedustaja Jani Toivola.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen
mukaisesti, että osinkoa jaetaan 18,0 miljoonaa
euroa.

OpusCapita AS (Viro), OpusCapita AS (Latvia) ja
UAB OpusCapita (Liettua).
Posti Global Oy osti maaliskuussa venäläisen
OOO MaxiPostin.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
OpusCapita Group Oy julkisti 26.4.2016 ostavansa
saksalaisen ohjelmistoyhtiö jCatalog Software
AG:n. Yhtiö työllistää noin 130 henkilöä
Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja sen liikevaihto
vuonna 2015 oli noin 10 miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan riskit
Liiketoiminnan riskejä kuvattiin vuoden 2015
tilinpäätöksen yhteydessä, eikä riskeihin ole tullut
tämän jälkeen merkittäviä muutoksia.
Keskeisimmät strategiset riskit liittyivät
postilähetysvolyymien ennakoitua nopeampaan
pienentymiseen, talouden taantumaan sekä
muihin, markkinoihin ja liiketoimintaympäristöön
liittyviin ennakoimattomiin tai ennakoitua
suurempiin muutoksiin. Venäjään liittyy konsernin
kannalta myös merkittäviä taloudellisia riskejä;
ruplan kurssin vaihtelu ja heikkeneminen sekä
kysynnän heikkeneminen vaikuttavat Venäjälle
sijoitetun pääoman arvon muutoksen kautta
konsernin omaan pääomaan.
Muut strategiset riskit liittyvät Postin kilpailukykyyn,
Postin kykyyn toimeenpanna strategiansa ja
kehittää uusia liiketoimintamalleja ja
yrityskulttuuriaan sekä viranomaissääntelyyn.
Operatiiviset riskit puolestaan liittyvät ennen
kaikkea liiketoiminnan tuottavuuteen, ICTtoiminnan uudistamiseen liittyviin riskeihin sekä
liiketoiminnan keskeytys- ja muihin häiriöriskeihin.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkio ja
kokouspalkkiot. Hallintoneuvoston jäsenille
maksetaan kokouspalkkiot.

Hallitus on antanut eduskunnalle postilain
muuttamista koskevan lakiesityksen, jossa
valtioneuvoston myöntämistä postitoimiluvista
luovutaan ja kilpailua kirjepostin jakelussa lisätään.
Postin näkemyksen mukaan uudistus antaa
postinjakelua harjoittaville kilpailijoille selkeän
kilpailuedun. Jos yleispalvelua koskevaa sääntelyä
ei vastaavasti uudisteta, Postin kyky tuottaa
postilain yleispalveluita kannattavasti heikkenee.
Samalla se lisää toiminnan tehostamistarvetta.

Muutokset konsernirakenteessa

Strategiset riskit

OpusCapita Group Oy myi tammikuussa Baltian
paikallisia markkinoita palvelevat liiketoimintayhtiöt

Talouden taantuman pitkittyminen voi vaikuttaa
yritysten ja kuluttajien toimintaan ja sitä kautta
myös Postin kuljettamien tuotteiden volyymeihin

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena
tilintarkastaja toimii KHT Merja Lindh.

sekä varastopalveluiden kysyntään sekä
Suomessa että ulkomailla. Valuuttakurssien ja
rahoitusmarkkinoiden turbulenssi ja siihen liittyvät
mahdolliset häiriöt voivat aiheuttaa riskiä myös
konsernin liiketoiminnalle.
Merkittävänä markkinariskinä nähdään odotettua
nopeampi sähköinen korvautuminen
postinjakelussa ja tällä alueella tapahtuvat
ennakoimattomat muutokset, kuten esimerkiksi
kirjeiden, aikakauslehtien ja sanomalehtien
volyymien ennakoitua nopeampi lasku. Posti pyrkii
jatkuvasti kehittämään toimintojaan tämän riskin
vaikutusten minimoimiseksi.
Kustannusrakenteiden jäykkyys hidastaa
tuottavuuden parantamista erityisesti Suomen
tuotannollisessa toiminnassa; myös
yleispalveluvelvoitteet rajaavat
tehostamismahdollisuuksia. Volyymien laskiessa
talouden taantuma vaikeuttaa entisestään
kannattavuuden ylläpitämistä.
Logistiikassa riskinä nähdään myös kotimaan
kuljetukseen ja lisääntyvään kansainväliseen
kilpailuun liittyvät ennakoimattomat
sääntelymuutokset.
Yrityskauppojen hallinnointiin ja ostettujen
yhtiöiden sekä liiketoimintojen integraatioon osaksi
konsernia liittyy niiden pitkittyessä sekä välittömiä
taloudellisia menetyksiä että liiketoiminnan
kehitystä rajoittava strateginen riski.
Yrityskauppojen onnistunut integraatio pyritään
varmistamaan huolellisella suunnittelulla ja
seurannalla.
Venäjän kansantaloudellinen, yhteiskunnallinen,
lainsäädännöllinen ja muu liiketoimintaympäristön
kehitys voivat muodostaa Postille strategisen
markkinariskin. Venäjään liittyy konsernin kannalta
myös merkittäviä taloudellisia riskejä; ruplan
kurssin vaihtelu ja heikkeneminen sekä kysynnän
heikkeneminen vaikuttavat Venäjälle sijoitetun
pääoman arvon muutoksen kautta konsernin
omaan pääomaan.
Valuuttariskiä hallitaan hallituksen vahvistaman
rahoituspolitiikan mukaisesti. Tytäryhtiöihin tehtyjä
oman pääoman ehtoisia sijoituksia ei suojata.
Korkeiden suojauskustannusten vuoksi konserni
on toistaiseksi lopettanut emoyhtiön
ruplasaamisten suojaamisen. Venäjän paikallista
transaktioriskiä pyritään suojaamaan.
Venäjän riskejä hallitaan seuraamalla jatkuvasti
liiketoiminnan kehitystä, lisäämällä kriittisten

prosessien valvontaa sekä etabloitumalla vahvasti
Venäjän markkinoille omien yhtiöiden, oman
henkilökunnan ja tehokkaan verkostoitumisen
avulla. Maineriskejä pyritään ehkäisemään
vahvistamalla sisäistä tarkastusta, erillisellä
paikallisella compliance-toiminnalla, jatkuvalla
riskitarkastelulla sekä säännöllisellä henkilöstön
compliance-koulutuksella.
OpusCapitassa fyysisten paperipohjaisten
transaktiomäärien laskiessa ja sähköisten
transaktiomäärien kasvaessa nopeasti sekä
kilpailun kiristyessä on ilmeistä, että transaktioiden
keskihinta pienenee liiketoiminnan volyymin
kasvua enemmän. Tämä edellyttää
kustannustehokkuuden jatkuvaa parantamista.
Taloushallinnon ohjelmistot muuttuvat yhä
enemmän pilvipalveluiksi. Riskinä on, pystyykö
OpusCapita uudistamaan toimintaansa ja
palvelutarjontaansa riittävän nopeasti.
OpusCapitan kyvykkyyteen kehittää
talousprosessien ulkoistusta kilpailun lisääntyessä
ja kansainvälistyessä liittyy OpusCapitalle
strateginen riski. Samaan aikaan on keskeistä
huolehtia ulkoistusliiketoiminnan
kannattavuudesta.
Operatiivisten vahinko- ja keskeytysriskien
hallinnassa keskeisten tuotanto- ja
varastokohteiden sekä ICT-infrastruktuurin
jatkuvuuden suojaaminen ja kehittäminen on
korostetun tärkeää. Lauetessaan tällaiset riskit
(esimerkiksi tulipalosta johtuen) voisivat aiheuttaa
Postille merkittäviä asiakas- ja arvonmenetyksiä.
Muista liiketoiminnan häiriöriskeistä
merkittävimmät liittyvät tietosuojan, verkkojen ja
tuotantoinfrastruktuurin haavoittuvuuteen ja ne
ovat luonteeltaan sekä liiketoiminnallisia että
imagollisia.
Muut riskit
Rahoitusriskejä ja niiden hallintaa selvitetään
tilinpäätöksen liitetiedoissa.
Työvoimavaltaisella alalla henkilöstön
sairauspoissaolojen hyvä hallinta ja työtapaturmien
tehokas ja laajapohjainen ehkäiseminen ovat
erittäin tärkeitä paitsi henkilöstön hyvinvoinnin ja
tuottavuuden, myös konsernin kannattavuuden
kannalta. Henkilöstöön liittyvien
työturvallisuusriskien hallinnan kehittämiseksi
Postilla on käynnissä Suomessa Turvallinen
työpaikka -hanke. Hankkeen tavoitteena on

puolittaa tapaturmien määrä vuoteen 2018
mennessä.
Postialan historiallisen murroksen johdosta Posti
joutuu sopeuttamaan jakelu- ja
lajittelukapasiteettiaan ja tehostamaan
toimintaansa voimakkaasti tulevien vuosien
aikana. Muutokset voivat aiheuttaa häiriöitä
postinjakelussa ja prosessien toimivuudessa.
Riskiä pyritään minimoimaan aktiivisella
yhteistoiminnalla työtekijöiden kanssa, muutosten
toteuttamisen hyvällä suunnittelulla, vuoden 2014
alussa käynnistetyllä Uusi polku -ohjelmalla ja
ammattitaitoisella viestinnällä.
Vakuutuksilla pyritään kattamaan kaikki ne
jäännösriskit, jotka on taloudellisesti tai muista
syistä järkevää vakuuttaa. Toiminnan jatkuvuutta,
omaisuutta ja vastuita koskevat vakuutukset sekä
tietyt henkilöstöä koskevat vakuutukset hoidetaan
keskitetysti konsernitasolla. Vastuuriskeihin
sisältyvät sekä toiminnasta ja tuotteista aiheutuvat
vastuut että johdon vastuut. Omavastuiden
mitoituksessa otetaan huomioon konsernin
riskinkantokyky.
Vuoden 2016 näkymät
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy
kausivaihtelua. Liiketoimintaryhmien liikevaihto ja
liikevoitto eivät kerry tasaisesti. Postipalveluissa ja
kuluttajapaketeissa erityisesti ensimmäinen ja
viimeinen neljännes ovat tyypillisesti vahvoja
toisen ja kolmannen neljänneksen ollessa näitä
heikompia.
Vuoden 2016 vertailukelpoisen liikevaihdon
euroissa ennakoidaan laskevan vuodesta 2015.
Konsernin tuloksen ennen kertaeriä ennakoidaan
pysyvän edellisvuoden tasolla. Venäjän tuloksen
kehitysnäkymiin liittyy merkittävää epävarmuutta.
Vuonna 2016 liiketulokseen sisältyy edelleen
merkittäviä kertaluonteisia eriä. Valuuttakurssien,
etenkin ruplan, kehitys voi vaikuttaa konsernin
liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen.
Investointien ennakoidaan kasvavan vuodesta
2015.
Helsingissä 28.4.2016
Posti Group Oyj
Hallitus

LIITTEET
Konsernin avainluvut
Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma
Konsernin tase
Konsernin rahavirtalaskelma
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Osavuosikatsauksen liitetiedot

Taulukko-osa tammi-maaliskuu 2016
Konsernin avainluvut

Liikevaihto, milj. euroa
Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *)
Liiketulos (oikaistu), % *)
Liiketulos, milj. euroa
Liiketulos, %
Tulos ennen veroja, milj.euroa
Tilikauden tulos, milj. euroa
Liiketoiminnan rahavirta
Oman pääoman tuotto (12 kk), %
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %
Omavaraisuusaste, %
Nettovelkaantumisaste (Gearing), %
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa
Henkilöstö keskimäärin
Osingot, milj. euroa
*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä, katso liite 2.

1-3
2016

1-3
2015

1-12
2015

390,6
15,0
3,8
4,7
1,2
3,5
3,4
29,1
3,9
4,2
46,5
-14,8
11,4
20 577

435,9
20,6
4,7
20,5
4,7
21,3
15,9
35,2
1,2
3,1
46,6
11,7
16,5
22 579

1 650,3
48,7
2,9
55,9
3,4
43,3
36,0
81,9
6,1
6,3
47,8
-10,5
60,6
22 219
18,0

Konsernin tuloslaskelma
miljoonaa euroa

1-3
2016

1-3
2015

1-12
2015

Liikevaihto

390,6

435,9

1 650,3

Liiketoiminnan muut tuotot
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta
Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Poistot
Arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut

5,0
0,0
95,5
193,6
19,0
1,7
81,1

4,1
0,0
114,0
192,9
20,8
1,1
90,6

57,4
0,1
437,6
756,5
80,5
11,9
365,4

Liiketulos
% liikevaihdosta

4,7
1,2 %

20,5
4,7 %

55,9
3,4 %

2,8
4,0

6,9
6,0

13,9
26,4

3,5
0,9 %

21,3
4,9 %

43,3
2,6 %

-0,1

-5,5

-7,4

3,4
0,9 %

15,9
3,6 %

36,0
2,2 %

3,4

15,9

36,0

Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Tulos ennen veroja
% liikevaihdosta
Tuloverot
Tilikauden tulos
% liikevaihdosta
Konsernin laaja tuloslaskelma
Tilikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät

Erät, jotka siirretään tai saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Rahavirran suojauksen arvonmuutos
Muuntoerot
Verovaikutus
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:

0,0
-0,7
4,9
0,1

0,0
20,1
0,0

-0,1
-9,0
0,0

Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot
Verovaikutus
Tilikauden laaja tulos

2,0
-0,4
9,2

-0,5
0,1
35,6

4,6
-0,9
30,5

Konsernitase
miljoonaa euroa

31.3.
2016

31.3.
2015

31.12.
2015

Pitkäaikaiset varat
Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet
Sijoituskiinteistöt
Aineelliset hyödykkeet
Osuudet osakkuusyrityksissä
Muut pitkäaikaiset sijoitukset
Pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä

184,0
50,3
10,2
401,4
0,1
6,0
2,6
19,4
673,9

183,5
58,7
10,8
464,8
0,0
5,9
10,3
17,3
751,3

186,0
50,7
10,3
406,0
0,1
6,2
1,5
18,0
678,9

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Tuloverosaamiset
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä

4,1
255,7
1,4
0,2
85,0
161,0
130,9
638,4

4,7
282,5
1,7
0,3
16,0
112,0
95,2
512,4

4,7
262,5
1,0
0,2
95,0
128,9
130,1
622,4

-

78,1

3,6

1 312,3

1 341,7

1 304,8

Oma pääoma
Osakepääoma
Käyttörahasto
Käyvän arvon rahasto
Muuntoerot
Kertyneet voittovarat
Oma pääoma yhteensä

70,0
142,7
-0,5
-98,7
482,1
595,6

70,0
142,7
0,2
-74,5
471,0
609,4

70,0
142,7
0,1
-103,6
495,2
604,4

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat
Pitkäaikaiset korolliset lainat
Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset varaukset
Eläkevelvoitteet
Pitkäaikaiset velat yhteensä

22,8
123,9
11,2
17,6
9,7
185,1

32,6
282,4
8,2
12,1
16,7
352,0

23,1
126,7
10,3
17,0
11,6
188,6

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset lainat
Ostovelat ja muut velat
Saadut ennakot
Tuloverovelat
Lyhytaikaiset varaukset
Lyhytaikaiset velat yhteensä

163,5
312,4
31,1
17,5
7,1
531,6

11,9
324,0
32,8
6,4
5,2
380,3

163,6
282,0
40,1
14,9
10,2
510,8

-

0,0

1,0

716,7

732,4

700,4

1 312,3

1 341,7

1 304,8

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät
Varat yhteensä

Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat
Velat yhteensä
Oma pääoma ja velat yhteensä

Konsernin rahavirtalaskelma
miljoonaa euroa

1-3
2016

1-3
2015

1-12
2015

Tilikauden tulos
Oikaisut rahavirtaan
Käyttöpääoman muutos
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

3,4
17,8
7,5
28,7

15,9
23,6
-3,6
35,9

36,0
74,7
-18,2
92,4

Rahoituserien netto
Maksetut verot
Liiketoiminnan rahavirta

0,7
-0,3
29,1

-0,1
-0,6
35,2

-7,6
-3,0
81,9

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Hankitut liiketoiminnot
Tytäryritysten ja liiketoimintojen myynti vähennettynä luovutushetken
rahavaroilla
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset
Muu investointien rahavirta
Investointien rahavirta

-4,8
-4,9
0,1
-1,6

-3,2
-11,2
3,5
0,6

-17,7
-34,7
122,2
-3,5

8,4
-32,7
10,0
0,2
-25,3

-25,9
-4,0
2,8
-37,5

14,2
-42,0
-83,0
4,0
-40,4

0,0
-3,3
-3,3

0,3
-2,9
-2,6

4,3
-12,2
-8,0

0,5

-4,9

33,4

130,1
0,3
130,9

98,7
1,4
0,0
95,2

98,7
-0,3
-1,8
130,1

Lainojen nettomuutos
Rahoitusleasingvelkojen maksut
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat katsauskauden alussa
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
Myytäväksi luokitellun erän sisältämät rahavarat
Rahavarat katsauskauden lopussa

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

miljoonaa euroa

Osakepääoma

Oma pääoma 1.1.2015
Laaja tulos
Tilikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät:
Käyvän arvon rahaston muutos
Muuntoeron muutos
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot
Tilikauden laaja tulos yhteensä
Oma pääoma 31.3.2015

70,0

70,0

Oma pääoma 1.1.2016
Laaja tulos
Tilikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät:
Käyvän arvon rahaston muutos
Muuntoeron muutos
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot
Tilikauden laaja tulos yhteensä
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako
Oma pääoma 31.3.2016

70,0

Käyttörahasto
142,7

Käyvän
arvon
rahasto

Muuntoerot
0,2

-94,6

Kertyneet
voittovarat
455,6

573,8

15,9

15,9

0,0

142,7

0,0
0,2

20,1
-74,5

-0,4
15,5
471,0

0,0
20,1
-0,4
35,5
609,4

142,7

0,1

-103,6

495,2

604,4

3,4

3,4

20,1

-0,6

-0,6

4,9

1,6
4,9

-0,6
4,9
1,6
9,2

-0,5

-98,7

-18,0
482,1

-18,0
595,6

4,9

70,0

Oma
pääoma
yhteensä

142,7

Liitetiedot
1. Laadintaperiaatteet
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen
samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2015. Osavuosikatsausta laadittaessa
on noudatettu voimassaolevia IFRS-standardeja ja -tulkintoja. Esitetyt luvut ovat pyöristettyjä,
minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä
summaluvusta. Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. 1.1. 2016 voimaan
tulleilla IFRS-standardimuutoksilla ei ollut vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan tai taseeseen.
2. Segmentti-informaatio

miljoonaa euroa

1-3
2016

1-3
2015

1-12
2015

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin
Postipalvelut
segmenttien välinen osuus
Paketti- ja logistiikkapalvelut
segmenttien välinen osuus
Itella Venäjä
segmenttien välinen osuus
OpusCapita
segmenttien välinen osuus
Muut toiminnot
segmenttien välinen osuus
Eliminoinnit yhteensä
Yhteensä

188,6
-12,9
135,4
0,0
21,0
0,0
61,3
-2,9
1,5
-1,4
-17,2
390,6

195,8
-13,7
161,8
-0,1
27,7
0,0
67,5
-3,1
2,8
-2,7
-19,7
435,9

742,3
-52,4
596,7
-0,3
118,9
0,0
256,7
-11,5
8,7
-8,8
-73,0
1 650,3

24,8
-5,3
-2,4
2,0
-4,2
15,0

21,0
1,0
-0,9
4,7
-5,3
20,6

56,4
0,6
-5,1
14,5
-17,7
48,7

24,8
-5,7
-0,2
-1,5
-12,6
4,7

21,2
-1,0
-1,0
3,9
-2,6
20,5

57,3
-12,6
-25,0
13,3
22,8
55,9

-1,2
3,4

0,8
15,9

-12,5
36,0

Liiketulos liiketoimintasegmenteittäin, (oikaistu *)
Postipalvelut
Paketti- ja logistiikkapalvelut
Itella Venäjä
OpusCapita
Muut toiminnot
Yhteensä
Liiketulos liiketoimintasegmenteittäin
Postipalvelut
Paketti- ja logistiikkapalvelut
Itella Venäjä
OpusCapita
Muut toiminnot
Yhteensä

Rahoitustuotot ja -kulut
Tilikauden tulos

Kertaluonteiset erät liiketoimintasegmenteittäin
Postipalvelut
Paketti- ja logistiikkapalvelut
Itella Venäjä
OpusCapita
Muut toiminnot
Yhteensä
miljoonaa euroa
Varat
Postipalvelut
Paketti- ja logistiikkapalvelut
Itella Venäjä
OpusCapita
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät
Muu toiminta ja kohdistamattomat
Eliminoinnit
Yhteensä
Velat
Postipalvelut
Paketti- ja logistiikkapalvelut
Itella Venäjä
OpusCapita
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät
velat
Muu toiminta ja kohdistamattomat
Eliminoinnit
Yhteensä
Henkilöstö kauden lopussa
Postipalvelut
Paketti- ja logistiikkapalvelut
Itella Venäjä
OpusCapita
Tuotanto
Muut toiminnot
Yhteensä
*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä

1-3
2016

1-3
2015

1-12
2015

0,0
0,4
-2,1
3,5
8,4
10,3

-0,2
1,9
0,1
0,8
-2,6
0,0

-0,9
13,2
19,9
1,2
-40,5
-7,2

31.3.2016

31.3.2015

31.12.2015

259,0
274,8
133,9
169,5
479,0
-3,9
1 312,3

307,3
344,2
170,9
172,2
78,1
274,0
-4,9
1 341,7

262,1
288,5
126,1
172,7
3,6
456,9
-5,1
1 304,8

163,5
114,0
26,9
37,5

181,3
134,8
20,0
43,9

163,5
119,2
27,0
36,1

378,7
-3,9
716,7

357,3
-4,9
732,4

1,0
358,8
-5,1
700,4

73
1 473
2 629
2 034
13 516
935
20 660

110
1 732
2 794
2 239
14 769
978
22 622

69
1 478
2 646
2 178
14 256
971
21 598

3. Hankitut ja myydyt liiketoiminnot
Hankitut liiketoiminnot 2016
Posti Group-konsernin tytäryhtiö Posti Global Oy osti 17.3.2016 venäläisen kuriiriyhtiö OOO
MaxiPostin. MaxiPost tarjoaa kuriiripalveluja yrityksille Venäjällä ja se työllistää noin 250
työntekijää.
Kokonaiskauppahinta oli 1,1 miljoonaa euroa, josta ehdollisen lisäkauppahinnan osuus 0,7
miljoonaa euroa on kirjattu taseen velkoihin. Kaupan valmisteluihin liittyvät neuvonta- ja
arvonmäärityspalveluiden kulut on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin.
Kaupasta syntyi alustavan hankintamenolaskelman mukaan liikearvoa 1,2 miljoonaa euroa.
Hankitun nettovarallisuuden erittely - alustava laskelma
Vaikutus varoihin
miljoonaa euroa
Aineettomat hyödykkeet
Saamiset
Rahavarat
Vaikutus varoihin

Käypä arvo
yhteensä
0,1
0,9
0,0
1,1

Vaikutus velkoihin
miljoonaa euroa
Ostovelat ja muut velat
Vaikutus velkoihin
Hankittu nettovarallisuus

1,1
1,1
0,0

Hankintamenon muodostuminen
miljoonaa euroa
Kauppahinta
Ehdollinen lisäkauppahinta (arvio)
Kokonaishankintameno
Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo
Liikearvo

0,4
0,7
1,1
0,0
1,2

Hankinnan vaikutus konsernin rahavirtaan
miljoonaa euroa
Rahana maksettu kauppahinta
Hankitut rahavarat
Rahavirta

0,4
0,0
-0,4

Myydyt liiketoiminnot 2016
OpusCapita Group myi Baltian paikallisia markkinoita palvelevat liiketoiminnot BaltCapille
11.1.2016. Myydyt yhtiöt olivat OpusCapita AS (Viro), OpusCapita AS (Latvia) ja UAB OpusCapita
(Liettua). Myynti ei sisältänyt OpusCapitan globaaliin liiketoimintaan liittyviä palvelu- ja
osaamiskeskuksia näissä maissa. Kaupalla oli kertaluonteinen positiivinen vaikutus konsernin
katsauskauden tulokseen ja kassavirtaan.

4. Liikevaihto maantieteellisten alueiden mukaan
miljoonaa euroa

1-3
2016

1-3
2015

1-12
2015

Suomi
Muut Pohjoismaat
Venäjä
Muut maat
Yhteensä

311,8
32,5
21,3
25,0
390,6

335,1
44,5
27,7
28,6
435,9

1 265,3
140,4
118,5
126,1
1 650,3

miljoonaa euroa

31.3.
2016

31.3.
2015

31.12.
2015

Kirjanpitoarvo 1.1.
Lisäykset
Vähennykset ja uudelleen ryhmittelyt
Poistot ja arvonalentumiset
Muuntoerot
Kirjanpitoarvo kauden lopussa

406,0
5,5
-0,1
-15,2
5,3
401,4

516,4
13,3
-64,8
-17,0
17,0
464,8

516,4
43,2
-78,4
-67,4
-7,8
406,0

5. Aineellisten hyödykkeiden muutokset

6. Korollisten lainojen käyvät arvot
Tasearvot
31.3.
2016

Käyvät
arvot
31.3.
2016

Tasearvot
31.3.
2015

Käyvät
arvot
31.3.
2015

Tasearvot
31.12.
2015

Käyvät
arvot
31.12.
2015

Pitkäaikaiset korolliset lainat
Joukkovelkakirjalainat
Rahoitusleasingvelat
Muut korolliset velat
Yhteensä

99,8
23,6
0,5
123,9

103,7
23,6
0,5
127,8

250,9
31,4
0,1
282,4

262,6
31,4
0,1
294,0

99,8
26,4
0,5
126,7

104,1
26,4
0,5
131,0

Lyhytaikaiset korolliset lainat
Joukkovelkakirjalainat
Rahoitusleasingvelat
Muut
Yhteensä

150,3
13,2
0,0
163,5

153,0
13,2
0,0
166,2

11,8
0,1
11,9

11,8
0,1
11,9

150,4
13,2
0,0
163,6

154,0
13,2
0,0
167,2

miljoonaa euroa

7. Käyvän arvon hierarkia käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista ja -veloista
miljoonaa euroa
31.3.2016
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat
Pitkäaikaiset saamiset
Muut pitkäaikaiset sijoitukset
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Rahamarkkinasijoitukset
Joukkovelkakirjalainat
Johdannaissopimukset
Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa
Korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Pääomarahastosijoitukset
Yhteensä
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvelat
Ostovelat ja muut velat
Johdannaissopimukset
Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa
Valuuttajohdannaiset, suojauslaskennassa
Sähköjohdannaiset, ei suojauslaskennassa
Yhteensä
miljoonaa euroa
31.12.2015
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat
Pitkäaikaiset saamiset
Muut pitkäaikaiset sijoitukset
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Rahamarkkinasijoitukset
Joukkovelkakirjalainat
Johdannaissopimukset
Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa
Korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Pääomarahastosijoitukset
Yhteensä
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvelat
Ostovelat ja muut velat
Johdannaissopimukset
Sähköjohdannaiset, ei suojauslaskennassa
Yhteensä

Yhteensä

Taso 1

Taso 2

6,0
168,5
42,6

6,0

33,1

0,1
1,4
0,2
218,7

Taso 3

168,5
9,5
0,1
1,4

33,1

179,4

0,2
6,2

0,1
0,7
0,7
1,6

0,1
0,7
0,7
0,7

0,8

-

Yhteensä

Taso 1

Taso 2

Taso 3

6,2
123,4
45,5

6,2

35,8

0,1
1,9

123,4
9,7
0,1
1,9

0,2
177,3

35,8

135,1

0,2
6,4

0,9
0,9

0,9
0,9

-

-

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.

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.
Rahamarkkinasijoitukset arvostetaan käypään arvoon käyttäen raportointipäivän markkinakorkokäyriä.
Joukkovelkakirjasijoitusten käyvät arvot perustuvat raportointipäivän markkinanoteerauksiin (taso 1) tai
hintaan, joka perustuu havaittavissa olevaan markkinatietoon (taso 2). Pääomarahastojen arvostuksessa
käytetään ulkopuolisten varainhoitajien toimittamia arvostuslaskelmia, jotka perustuvat yleisiin
pääomarahastojen käytössä oleviin arvostusmalleihin. Valuuttatermiinien käypä arvo lasketaan arvostamalla
termiinisopimukset raportointipäivän termiinikurssehin. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot lasketaan
diskonttaamalla sopimusten ennakoidut kassavirrat raportointipäivän markkinakorkokäyrillä.
Sähköjohdannaisten käyvät arvot perustuvat raportointipäivän markkinanoteerauksiin.
Täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista

miljoonaa euroa
2016
Kirjanpitoarvo 1.1.
Toteuttamiset
Kirjanpitoarvo 31.3.

Myytävissä olevat osakkeet ja
pääomarahastosijoitukset
6,4
-0,2
6,2

Raportointikauden lopussa hallussa olevista varoista kirjatut voitot ja tappiot yhteensä
Rahoitustuotoissa ja -kuluissa

0,0

8. Konsernin vastuusitoumukset
miljoonaa euroa

31.3.
2016

31.3.
2015

31.12.
2015

Omasta puolesta annetut vakuudet
Vuokravastuut

10,0
301,8

13,2
265,3

10,9
305,7

Helsingin käräjäoikeus teki 18.9.2015 Postin kannalta toistamiseen myönteisen päätöksen arvonlisäverojen
korvaamiseen liittyvässä kiistassa. Posti ei joudu korvaamaan asiakkailleen perittyjä arvonlisäveroja. Postin
sopimusasiakkaat vaativat Helsingin käräjäoikeudessa hieman yli 100 miljoonan euron arvoisten
postipalveluista maksettujen arvonlisäverojen korvaamista. Käräjäoikeuden mukaan arvonlisäveron
sisällyttäminen kanteessa tarkoitettuihin postipalveluihin ei ole ollut EU-oikeuden vastaista. Kantajina oli
seitsemän suurta rahoitus- ja vakuutuslaitosta. Kantajat ovat yhtä lukuunottamatta valittaneet päätöksestä
hovioikeuteen.

Johdannaissopimukset
miljoonaa euroa

31.3.
2016

31.3.
2015

31.12.
2015

Valuuttajohdannaiset
Ei suojauslaskennassa
Käypä arvo
Nimellisarvo

0,0
10,1

0,0
29,5

0,0
8,6

Suojauslaskennassa
Käypä arvo
Nimellisarvo

-0,7
8,7

-

-

Korkojohdannaiset
Ei suojauslaskennassa
Käypä arvo
Nimellisarvo

1,4
70,0

-

1,9
70,0

-

3,5
70,0

-

-0,7
2,4

-0,8
4,3

-0,9
2,5

Suojauslaskennassa
Käypä arvo
Nimellisarvo
Sähköjohdannaiset
Ei suojauslaskennassa
Käypä arvo
Nimellisarvo

9. Tilikauden jälkeiset tapahtumat, liiketoiminnan kausiluonteisuus sekä muutokset konsernirakenteessa
Tilikauden jälkeiset tapahtumat, kuvaus liiketoiminnan kausiluonteisuudesta sekä muutokset
konsernirakenteessa on esitetty osavuosikatsauksen selostusosassa.
10. Valuuttakurssit
Keskikurssi
RUB
SEK
NOK

1-3
2016
82,4730
9,3260
9,5276

1-3
2015
71,0867
9,3839
8,7314

1-12
2015
68,0090
9,3543
8,9419

Päätöskurssi
RUB
SEK
NOK

31.3.
2016
76,3051
9,2253
9,4145

31.3.
2015
62,4400
9,2901
8,7035

31.12.
2015
80,6736
9,1895
9,6030

11. Tunnuslukujen laskentakaavat (IFRS)
Oman pääoman tuotto, %

100 x

Sijoitetun pääoman tuotto, %

100 x

Omavaraisuusaste, %

100 x

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

100 x

tilikauden tulos (12kk liukuva) - tuloverot (12kk liukuva)
oma pääoma (keskimäärin)
tulos ennen veroja (12 kk liukuva) + korkokulut ja muut
rahoituskulut (12 kk liukuva)
taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin)
oma pääoma yhteensä
taseen loppusumma - saadut ennakot
korolliset velat - rahavarat - lyhytaikaiset korolliset
saamiset
oma pääoma yhteensä

Bruttoinvestoinnit sisältää aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden lisäykset sekä yrityshankinnat.
Lyhytaikaisiin korollisiin saamisiin sisältyvät taseen eräpäivään asti pidettävät sijoitukset ja käypään
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat poislukien johdannaisvarat.
Likvidit varat koostuvat rahavaroista sekä maturiteetiltaan alun perin yli kolmen kuukauden mittaisista
likvideistä sijoituksista.
Liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot,
vähennetään tuotannon materiaali- ja palvelukulut, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut,
poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot, liiketoiminnan muut kulut sekä huomioidaan osuus
osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Kaikki muut kuin edellä mainitut erät esitetään liikevoiton alapuolella.
Kurssierot sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvät liiketoimintaan liittyvistä eristä, muuten ne kirjataan
rahoituseriin.
Konsernissa kertaluonteiseksi eriksi luokitellaan uudelleenjärjestelykulut, liikearvon ja liiketoimintojen
yhdistelyssä tehdyt hankintamenon kohdistuksen arvonalennukset ja merkittävät osakkeiden, kiinteistöjen
ja liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot tai -tappiot, liiketoimintojen yhdistelystä johtuvat
tuloslaskelmaan kirjattavat hankintahetken jälkeiset muutokset hankintahinnassa sekä muut olennaiset
erät, jotka eivät ole osa konsernin tavanomaista liiketoimintaa.

