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Lakolla oli merkittävä negatiivinen vaikutus vuoden 2019 
viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tuloksiin  

Posti Group Oyj:n tilinpäätöstiedote  

Loka–joulukuu  

Keskeiset tunnusluvut 
• Konsernin liikevaihto laski 6,6 prosenttia 392,9 (420,8) miljoonaan euroon.  
• Konsernin oikaistu käyttökate heikkeni 35,0 (36,4) miljoonaan euroon mutta kasvoi 8,9 (8,7) prosenttiin liikevaihdosta. 

IFRS 16 -standardin käyttöönotto paransi oikaistua käyttökatetta 11,9 miljoonalla eurolla. Konsernin käyttökate heikkeni 
32,8 (33,7) miljoonaan euroon mutta kasvoi 8,4 (8,0) prosenttiin liikevaihdosta. IFRS 16 -standardin käyttöönotto 
paransi käyttökatetta 11,9 miljoonalla eurolla. 

• Oikaistu liiketulos heikkeni ja oli 5,4 (20,5) miljoonaa euroa eli 1,4 (4,9) prosenttia liikevaihdosta. IFRS 16 -standardin 
käyttöönotto paransi oikaistua liiketulosta 0,9 miljoonalla eurolla.  

• Liiketulos heikkeni ja oli -2,8 (16,5) miljoonaa euroa eli -0,7 (3,9) prosenttia liikevaihdosta. IFRS 16 -standardin 
käyttöönotto paransi liiketulosta 0,9 miljoonalla eurolla. 

• Posti otti vuokrasopimuksia koskevan IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön ei-takautuvasti sen tultua 
voimaan 1.1.2019, ja näin ollen aiempia kausia ei ole oikaistu.  
 

Keskeiset tapahtumat 
• Palvelualojen Työnantajat Palta sekä Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry hyväksyivät valtakunnansovittelijan 

sovintoehdotuksen postialan uudeksi työehtosopimukseksi 27.11.2019. Neuvottelutulokseen päästiin myös Postin 
pakettilajittelijoiden omassa työehtosopimuksessa. Paltan ja PAU:n välinen uusi työehtosopimus on voimassa 
31.1.2022 saakka. Paltan ja PAU:n kaksivuotinen sopimus auttaa lisäämään joustavuutta, jota Posti tarvitsee muun 
muassa työvuorosuunnittelussa. 

• Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n lakko alkoi 11. marraskuuta ja päättyi 27. marraskuuta. Lakko koski osaa 
Postin palveluja ja vaikeutti postin jakelua. Painettujen lähetysten, kuten kirjeiden, aikakauslehtien ja mainosten, jakelu 
keskeytyi ja viivästyi joissakin tapauksissa viikoilla lakon vuoksi. Lakko ei kuitenkaan vaikuttanut sanomalehtien 
varhaisjakeluun. Merkittävä osa Postin vuosituloksesta syntyy tavallisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, joten 
lakolla oli merkittävä vaikutus Postin tulokseen.  

• Posti on onnistunut uudistumisessaan strategiansa mukaisesti, minkä ansiosta liikevaihdosta yhä suurempi osa tulee 
verkkokaupasta ja logistiikasta. Paketti ja verkkokauppa- ja Logistiikkaratkaisut-liiketoimintaryhmien yhteenlaskettu 
liikevaihto (200,3 miljoonaa euroa) oli enemmän kuin Postipalvelut-liiketoimintaryhmän liikevaihto (171,1 miljoonaa 
euroa).  

• Suomen ja Baltian maiden pakettivolyymi laski -1 (6) prosenttia, ja osoitteellisten kirjeiden määrä Suomessa laski -24 
 (-10) prosenttia. Yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluvia lähetyksiä oli vain 6,7 (7,6) prosenttia kaikista Postin 
lähetyksistä. Joulukorttien lähettäminen on edelleen osa suomalaisten jouluperinteitä, mutta erityisesti lakon vuoksi 
niiden määrä vähentyi voimakkaasti 30 prosentilla. 

• Posti on merkittävästi laajentanut pakettiautomaattiverkostoaan. Joulukuun lopussa pakettiautomaatteja oli yhteensä 
1 673. Kasvu on ollut nopeaa: loka–joulukuussa 2019 Postin automaattien määrä kasvoi yli 8,3 prosenttia.  

• Viimeisen neljänneksen aikana Postin jakelun laatu on ollut heikko tietyillä alueilla henkilöstövajeen ja 
rekrytointiongelmien sekä PAU:n järjestämän lakon vuoksi. Korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty jakeluhenkilöstön 
rekrytoimiseksi. 
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Vuosi 2019 

Keskeiset tunnusluvut 
 
• Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan tuloksen perusteella 29,8 miljoonaa euroa, eli 0,75 euroa osakkeelta. 
• Lakon vuoksi konsernin ei saavuttanut vuoden 2019 tulosohjeistustaan, jonka mukaan mahdollisia yrityskauppoja ja -

myyntejä huomioimatta jatkuvien toimintojen liikevaihdon odotettiin nousevan vuodesta 2018 ennen kaikkea Transvalin 
yritysoston ansiosta. Konsernin oikaistun liiketuloksen jatkuvissa toiminnoissa ennakoitiin nousevan vuoden 2018 
tasosta Transvalin yritysoston sekä IFRS 16 -standardiin siirtymisen ansiosta.  Kuitenkin liikevaihto pysyi edellisvuoden 
tasolla ja oikaistu liiketulos heikkeni vuoden viimeisen neljänneksen aikaisen lakon vuoksi. 

• Konsernin liikevaihto kasvoi 0,3 prosenttia 1 564,6 (1 559,3) miljoonaan euroon.  
• Konsernin oikaistu käyttökate parani 155,1 (110,8) miljoonaan euroon eli 9,9 (7,1) prosenttiin liikevaihdosta. IFRS 

16 -standardin käyttöönotto paransi oikaistua käyttökatetta 48,2 miljoonalla eurolla. 
• Konsernin käyttökate parani 140,6 (104,5) miljoonaan euroon eli 9,0 (6,7) prosenttiin liikevaihdosta. IFRS 

16 -standardin käyttöönotto paransi käyttökatetta 48,2 miljoonalla eurolla. 
• Oikaistu liiketulos heikkeni 39,0 (47,0) miljoonaan euroon eli 2,5 (3,0) prosenttiin liikevaihdosta. IFRS 16 -standardin 

käyttöönotto paransi oikaistua liiketulosta 3,9 miljoonalla eurolla.  
• Liiketulos heikkeni ja oli 18,5 (39,3) miljoonaa euroa eli 1,2 (2,5) prosenttia liikevaihdosta. IFRS 16 -standardin 

käyttöönotto paransi liiketulosta 3,9 miljoonalla eurolla. 
• Posti otti vuokrasopimuksia koskevan IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön ei-takautuvasti sen tultua 

voimaan 1.1.2019, ja näin ollen aiempia kausia ei ole oikaistu.  

Keskeiset tapahtumat 
 
• Suomen ja Baltian maiden yhteenlaskettu pakettivolyymi kasvoi 7 (10) prosenttia, ja osoitteellisten kirjeiden määrä 

Suomessa laski 16 (9) prosenttia. Yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluvia lähetyksiä oli vain 4,0 (4,6) prosenttia kaikista 
Postin lähetyksistä.  

• Postin rakennemuutos jatkui: 
 Posti sai sisälogistiikkayhtiö Suomen Transval Group Oy:n hankinnan päätökseen tammikuussa 2019, ja Transval 

otettiin osaksi Postin raportointia helmikuussa 2019.  
 Posti myi OpusCapita Solutionsin maaliskuussa 2019, ja OpusCapita-segmentti esitetään lopetettuna toimintona.  
 Posti osti syyskuussa 2019 E-Log Services Oy:n, joka omistaa paketti- ja verkkokaupan palveluita tarjoavan 

Pakettikauppa.fi:n. 
 Vuoden 2019 lopulla Posti myi osan lämpötilasäädellystä kuljetusliiketoiminnastaan. 

 

Näkymät 2020 
Liikevaihdon vuonna 2020 odotetaan pysyvän samalla tasolla kuin viime vuonna, mahdollisia uusia yrityshankintoja 
ja -myyntejä huomioimatta.  Konsernin oikaistun liiketuloksen vuonna 2020 ennakoidaan kasvavan viime vuoden tasosta. 
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Konsernin avainluvut         
  10–12 2019 10–12 2018 1–12 2019 1–12 2018 

Liikevaihto*, milj. euroa 392,9 420,8 1 564,6 1 559,3 
Oikaistu käyttökate*, milj. euroa 35,0 36,4 155,1 110,8 

Oikaistu käyttökate*, % 8,9 8,7 9,9 7,1 
Käyttökate*, milj. euroa 32,8 33,7 140,6 104,5 

Käyttökate*, % 8,4 8,0 9,0 6,7 
Oikaistu liiketulos*, milj. euroa 5,4 20,5 39,0 47,0 

Oikaistu liiketulos*, % 1,4 4,9 2,5 3,0 
Liiketulos*, milj. euroa -2,8 16,5 18,5 39,3 

Liiketulos*, % -0,7 3,9 1,2 2,5 
Tilikauden tulos*, milj. euroa -4,1 14,1 14,1 34,6 
Oman pääoman tuotto (12 kk), %    4,3 0,1 
Sidotun pääoman tuotto (12 kk), %    4,5 1,3 
Nettovelka, milj. euroa    164,3 -31,3 
Nettovelka / oikaistu käyttökate    1,0x -0,3x 
Omavaraisuusaste, %    40,0 48,6 
Oikaistu vapaa kassavirta    78,0 29,9 
Bruttoinvestoinnit*, milj. euroa  39,7 16,0 133,7 62,1 
Henkilöstö kauden lopussa*     20 468 18 185 
Henkilöstö keskimäärin*, FTE  16 036 15 868  16 569 16 425 
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,10 0,36 0,47 0,02 
Osakekohtainen osinko, euroa     0,75** 0,71 
Osingot, milj. euroa      29,8** 28,4 
          
* Jatkuvat toiminnot         
** Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle       

 

Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto 

Vuoden 2019 viimeistä neljännestä hallitsi Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n järjestämä lakko. Tavallisesti merkittävä 
osa Postin vuosituloksesta muodostuu vuoden viimeisellä neljänneksellä, joten lakolla oli merkittävä vaikutus koko vuoden 
tulokseemme. Vielä kolmannen vuosineljänneksen lopun taloudellinen tulos osoitti vahvaa tilikautta Postille. Koska lakko 
kuitenkin vaikutti viimeisen vuosineljänneksen tulokseen merkittävästi, emme saavuttaneet vuoden 2019 
tulosohjeistustamme. Sen mukaan liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen arvioitiin kasvavan, mutta sen sijaan vuoden 2019 
liikevaihto pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2018 ja oikaistu liiketulos puolestaan laski. 

Viimeisen vuosineljänneksen aikana joulukortteja lähetettiin aiempaa vähemmän, ja joulukorttien määrä laski yli 
30 prosenttia edellisvuodesta. Joulukorteilla on ollut merkittävä vaikutus Postipalveluiden koko vuoden tulokseen, joten 
volyymin negatiivinen kehitys ja lakon vaikutukset luovat jatkossa lisää paineita Postipalvelujen kulurakenteelle.  

Olen kuitenkin erittäin tyytyväinen siihen, että alalle saatiin neuvotteluratkaisu ja työrauha marraskuussa 2019 vaikeiden 
neuvottelujen ja pitkän lakon päätteeksi. Posti on viime keväästä asti neuvotellut PAU:n kanssa ratkaisuista, jotka 
turvaisivat Postin kilpailukyvyn ja työpaikat alan murroksen keskellä.  
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Postipalvelut-liiketoiminta onnistui toipumaan lakon vaikutuksista varsin hyvin, joskin meillä on ollut loppuvuodesta 
laatuongelmia tietyillä alueilla, erityisesti pääkaupunkiseudulla.  Yleisesti ottaen Postipalvelut-liiketoiminnan suorituskyky on 
tämän vuoden aikana ollut erittäin hyvä.  Olemme onnistuneet vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, ja samaan aikaan 
olemme pystyneet pitämään kulurakenteen kurissa.  

Lakko vaikutti eniten Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaan. Oli selkeästi nähtävissä, että asiakkaamme siirsivät 
volyymejaan pois Postin jakeluverkosta jo ennen lakkoa. Tämä aiheutti Paketti ja verkkokauppa -liiketoiminnassa 
merkittäviä tulomenetyksiä, joten liiketoiminnan liikevaihto pysyi edellisvuotisella tasolla. Meidän on nyt pyrittävä kaikin 
tavoin palauttamaan asiakkaidemme luottamus meihin.  

Jos katsotaan koko vuotta, paketti ja verkkokaupan puolella saavutettiin loistavia tuloksia: pakettiautomaattien määrä 
kasvatettiin voimakkaasti ja nyt meillä on noin 1 700 automaatin verkosto ympäri Suomen. Lisäksi avasimme 
verkkokauppaan keskittyvän Box-tilan Helsingin ydinkeskustaan. OmaPosti-applikaatio nousi ladatumpien listalla 1. sijalle 
useaan kertaan vuoden aikana. Kaiken lisäksi myyntimme sujui hyvin erityisesti Ruotsissa ja onnistuimme saamaan useita 
suuria verkkokauppiaita asiakkaiksemme. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. 
 
Strategiamme mukaisesti haemme kasvua erityisesti paketti ja verkkokauppa- sekä logistiikkaliiketoiminnasta.  Vuoden 
2019 liikevaihdon kehitys kertoo hyvin siitä, että olemme onnistuneet strategiamme toteutuksessa; Paketti ja Verkkokaupan 
sekä Logistiikkapalvelut muodostavat jo yli 50 prosenttia liikevaihdostamme.  

Tähän liikevaihdon kehitykseen vaikutti erityisesti sisälogistiikkayhtiö Transvalin yritysosto vuoden 2019 alussa. Transvalin 
osuus vuoden 2019 liikevaihdosta oli noin 100 miljoonaa euroa, ja hankinta vahvisti strategisesti myös Postin 
logistiikkatarjontaa. Vuonna 2019 onnistuimme parantamaan rahti- ja elintarvikeliiketoiminnan tehokkuutta.  

Venäjän toimintomme saavuttivat vahvan taloudellisen tuloksen viimeisellä vuosineljänneksellä. Toteutimme vuonna 2019 
monia toimia Itella Venäjän suorituskyvyn vahvistamiseksi yleisen markkinaympäristön haasteiden jatkuessa. 
 
Postin strategia on päivitetty vuosille 2020-2022. Tavoitteenamme on olla verkkokaupan voittaja, luotettavin kumppani 
logistiikkaratkaisuissa sekä viestinvälityksen uudistaja. Dataa ja älykästä teknologiaa hyödyntämällä kehitämme 
asiakaslähtöisiä palveluita. Kasvua haemme edelleen erityisesti paketti ja verkkokauppa- sekä logistiikkaliiketoiminnasta, 
joissa on Postin tulevaisuus. Uudistusten avulla pyrimme säilyttämään perinteiset postipalvelut kilpailukykyisenä 
mahdollisimman pitkään. Yksi keskeinen tavoitteemme on poistaa päästöt palveluistamme vuoteen 2030 mennessä. On siis 
aika lisätä kierroksia ja näyttää suuntaa kohti hiilivapaita palveluita. 

Nyt on katsottava eteenpäin, jatkettava asiakastarjontamme kehittämistä ja parannettava laatuamme sekä tehtävä 
yhteistyötä yhtenä yhtiönä. Haluan kiittää asiakkaitamme siitä, että he luottivat meihin vuonna 2019. Lopuksi haluan 
vilpittömästi kiittää Postin henkilöstöä.  
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TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 

Tammi–maaliskuu: torstai 29.4.2020 
Tammi–kesäkuu: keskiviikko 6.8.2020 
Tammi–syyskuu: keskiviikko 29.10.2020 

 

LISÄTIETOJA 

Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto ja talous- ja rahoitusjohtaja Tom Jansson  
Puh. +358 20 452 3366 (MediaDesk) 
 
JAKELU 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.posti.com/talous 

VALOKUVAT JA LOGOT 
www.posti.com/media 

 

 

 

 

 

 

Posti on Suomen johtava posti- ja logistiikka-alan palveluyritys. Ydinliiketoimintaamme kuuluvat postipalvelut, paketit, rahti 
ja logistiikkaratkaisut. Meillä on maan kattavin palveluverkosto ja käymme arkipäivisin noin kolmen miljoonan kotitalouden ja 
yrityksen luona. Toimimme kahdeksassa maassa. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli lähes 1,6 miljardia euroa ja työntekijöitä 
meillä on noin 21 000. www.posti.com.  

http://www.posti.com/media
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Markkinatilanne ja toimintaympäristö, tammi–joulukuu 2020 
 
Suomen talouden korkeasuhdanne on nyt ohitettu, ja talouskasvu hidastuu tilapäisesti. Vaikka kasvu säilyy vuonna 2020 
vielä hyvänä, merkit hidastumisesta ovat selvät. Suomen Pankin arvioiden mukaan Suomen BKT kasvaa ainoastaan 
0,9 prosenttia vuonna 2020. Tämän jälkeen kasvu kiihtyy hieman 1,1 prosenttiin vuonna 2021 ja 1,3 prosenttiin vuonna 
2022. 

Talousnäkymät heijastuvat myös suomalaisten kuluttajien odotuksiin. Kuluttajien luottamus on heikentynyt jyrkästi. 
Kulutuksen kasvun hidastuminen on seurausta lisääntyneestä riskitietoisuudesta ja varautumissäästämisestä, Suomen 
Pankki kertoo joulukuussa 2019 julkaistussa ennusteessaan. 

Verkkokaupan markkina on jatkanut kasvuaan. Suomalaiset kuluttajat arvioivat ostavansa verkosta tulevaisuudessa 
enemmän kuin nykyisin. Vuonna 2025 lähes viidennes (18 %) arvioi ostavansa kaiken tai lähes kaiken verkosta. Yli puolet 
suomalaisista verkko-ostajista (60 %) kertoo ilmaisten toimitusten lisäävän verkko-ostamista. Tiedot selviävät Postin Kantar 
TNS:llä teettämästä Suuri verkkokauppa 2019 -tutkimuksesta, joka antaa kattavan kuvan nettiostamisen tämänhetkisestä 
tilasta Suomessa.  

Tilastokeskuksen julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan puolet 16–89-vuotiaista suomalaisista oli vuonna 2019 tehnyt 
ostoksia verkossa viimeisten kolmen kuukauden aikana. Verkko-ostokset ovat yleisempiä pääkaupunkiseudulla ja suurissa, 
yli 80 000 asukkaan kaupungeissa kuin pienemmissä ja harvaan asutuissa kunnissa. 

Venäjällä valtiollisten suuren mittakaavan investointihankkeiden odotetaan etenevän nopeammin vuosina 2020–2021, mikä 
parantaa talouskasvua jonkin verran, erityisesti vuonna 2020. Suomen Pankin (BOFIT Venäjä-ennusteen) mukaan Venäjän 
bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan 1,8 prosenttia tänä vuonna. Kasvun odotetaan pysyttelevän 1,6 prosentin 
tasolla myös vuonna 2021.  

Liikevaihto ja tuloskehitys 

Loka–joulukuu 2019 
Työpäivien määrä viimeisellä neljänneksellä oli 62 eli sama kuin edellisvuonna. Työpäivien määrä vaikuttaa konsernin 
liikevaihtoon ja tulokseen. Konsernin liikevaihto laski 6,6 prosenttia 392,9 (420,8) miljoonaan euroon. Lakko on vaikuttanut 
Postin tuotantoon, volyymien määrään ja liikevaihtoon erittäin negatiivisesti. Liikevaihto heikkeni Suomessa 8,2 prosenttia ja 
kasvoi muissa maissa 9,0 prosenttia. Kansainvälisen liikevaihdon osuus oli 10,7 (9,2) prosenttia.  

Lakko vaikutti raskaasti Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut -segmentin liikevaihtoon. Segmentin sisällä volyymien 
pieneneminen vaikutti negatiivisesti liikevaihtoon erityisesti Postipalveluissa sekä Paketti- ja verkkokaupassa. 
Logistiikkaratkaisut-liiketoimintaryhmän liikevaihto kuitenkin kasvoi 20,8 prosenttia. Liikevaihdon kasvu perustuu ennen 
kaikkea Transvalin yrityshankintaan, joka saatiin päätökseen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. 

Itella Venäjän liikevaihto laski 15,5 prosenttia erityisesti varastojen uudelleenjärjestelyn ja Connexionsin vuonna 2018 
toteutuneen myynnin seurauksena.  

Konsernin oikaistu käyttökate heikkeni 35,0 (36,4) miljoonaan euroon mutta kasvoi 8,9 (8,7) prosenttiin liikevaihdosta. 
Käyttökate heikkeni 32,8 (33,7) miljoonaan euroon mutta kasvoi 8,4 (8,0) prosenttiin liikevaihdosta. IFRS 16 -standardin 
käyttöönotto paransi käyttökatetta 11,9 miljoonalla eurolla. Oikaistu liiketulos heikkeni 5,4 (20,5) miljoonaan euroon eli 
1,4 (4,9) prosenttiin liikevaihdosta. Tämä selittyy lakolla, joka vaikutti negatiivisesti Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut -
segmentin tulokseen.  IFRS 16 -standardin käyttöönotto paransi oikaistua liiketulosta 0,9 miljoonalla eurolla. 

Erityiserät vaikuttivat negatiivisesti liiketulokseen 8,2 (4,0) miljoonaa euroa. Erityiseriin sisältyvät 6,0 miljoonan kulut 
arvonalentumisista sekä 2,2 miljoonaa euroa muita erityiseriä. Liiketulos oli -2,8 (16,5) miljoonaa euroa eli -0,7 (3,9) 
prosenttia liikevaihdosta.  
 
Yleispalveluvelvoitteen alaisen toiminnan osuus oli 40,1 (52,5) miljoonaa euroa eli 10,2 (12,5) prosenttia konsernin 
liikevaihdosta ja 6,7 (7,6) prosenttia jakeluvolyymistä. 
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Tammi–joulukuu 2019 
Työpäivien määrä tammi–joulukuussa oli 251 eli sama kuin edellisvuonna. Työpäivien määrä vaikuttaa konsernin 
liikevaihtoon ja tulokseen. Konsernin liikevaihto kasvoi 0,3 prosenttia 1 564,6 (1 559,3) miljoonaan euroon. Liikevaihto 
kasvoi Suomessa 0,4 prosenttia ja laski muissa maissa 0,2 prosenttia. Kansainvälisen liikevaihdon osuus oli 9,5 (9,6) 
prosenttia. 

Liikevaihdon kasvu perustui etenkin Logistiikkaratkaisut-liiketoimintaryhmän myönteiseen kehitykseen, joka johtui 
Transvalin yrityshankinnasta. Kauppa saatiin päätökseen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Postipalvelut-
liiketoimintaryhmän liikevaihto laski edelleen volyymien pienentymisen vuoksi. Paketti ja 
verkkokauppa -liiketoimintaryhmässä liikevaihto kasvoi tasaisesti vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä kolmanteen 
neljännekseen, mutta viimeisen vuosineljänneksen aikana järjestetty posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n lakko heikensi 
koko vuoden liikevaihtoa. Liikevaihto jäin näin ollen edellisvuotiselle tasolle. 

Itella Venäjän liikevaihto laski 20,3 prosenttia erityisesti varastojen uudelleenjärjestelyn sekä MaxiPostin ja Connexionsin 
vuonna 2018 toteutuneen myynnin seurauksena.  

Konsernin oikaistu käyttökate parani 155,1 (110,8) miljoonaan euroon eli 9,9 (7,1) prosenttiin liikevaihdosta. Käyttökate 
parani 140,6 (104,5) miljoonaan euroon eli 9,0 (6,7) prosenttiin liikevaihdosta. IFRS 16 -standardin käyttöönotto paransi 
käyttökatetta 48,2 miljoonalla eurolla. Oikaistu liiketulos oli vuoden lopussa 39,0 (47,0) miljoonaa euroa, eli 2,5 (3,0) 
prosenttia liikevaihdosta. Lakko heikensi Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut -segmentin tulosta. IFRS 16 -standardin 
käyttöönotto puolestaan vaikutti tulokseen positiivisesti. 

Erityiserät vaikuttivat negatiivisesti tammi–joulukuun liiketulokseen 20,5 (7,7) miljoonaa euroa. Erityiseriin sisältyvät 
6,4 miljoonan euron kulut henkilöstön uudelleenjärjestelyistä, 6,0 miljoonan euron kulut arvonalentumisista sekä 
8,1 miljoonaa euroa muita erityiseriä. 

Liiketulos oli 18,5 (39,3) miljoonaa euroa eli 1,2 (2,5) prosenttia liikevaihdosta. IFRS 16 -standardin käyttöönotto paransi 
liiketulosta 3,9 miljoonalla eurolla. 
 
Yleispalveluvelvoitteen alaisen toiminnan osuus oli 115,2 (135,0) miljoonaa euroa eli 7,4 (8,7) prosenttia konsernin 
liikevaihdosta ja 4,0 (4,6) prosenttia jakeluvolyymistä. 

 

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut 

Loka–joulukuu 2019 
 

 Postin tuotteiden volyymit kehittyivät edellisvuodesta seuraavasti: 

• Osoitteelliset kirjeet: -24 % (-10 %) 

• Paketit Suomessa ja Baltiassa: -1 % (6 %) 

• Rahdin määrä* rahtikirjoissa mitattuna: -10 % (4 %) 

* Rahti on raportoitu ilman elintarvikelogistiikkaa 
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Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelujen liikevaihto laski 370,1 (393,9) miljoonaan euroon. Liikevaihto on eritelty alla. 

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelujen liikevaihto: 

Liikevaihto, milj. euroa 10–12 2019 10–12 2018 Muutos 
Postipalvelut 171,1 203,1 -15,7 % 
Paketti ja verkkokauppa 105,2 113,4 -7,2 % 
Logistiikkaratkaisut 95,1 78,7 20,8 % 
Muu toiminta ja eliminoinnit -1,3 -1,3  

Yhteensä 370,1 393,9 -6,0 % 
 

 
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry järjesti marraskuun aikana lakon, joka aiheutti postinjakelussa viivettä ja vaikutti 
etenkin Postipalveluiden sekä Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän volyymeihin. 

Postipalveluiden liikevaihdon lasku johtui lakosta, joka vaikutti volyymeihin negatiivisesti. Koko vuoden liikevaihtoon 
vaikuttaa vahvasti vuoden viimeinen neljännes ja erityisesti joulusesonki. Joulutervehdykset ovat edelleen osa suomalaisia 
jouluperinteitä, mutta volyymit laskivat voimakkaasti erityisesti lakon vuoksi. Suomessa lähetettiin tänä vuonna 15 miljoonaa 
joulukorttia, kun vuonna 2018 määrä oli 23 miljoonaa.  
 
Lakon vuoksi painettujen lähetysten, kuten kirjeiden, aikakauslehtien ja mainosten, jakelu keskeytyi marraskuussa. 
Viivästykset jatkuivat joissakin tapauksissa viikkoja. Viimeisellä vuosineljänneksellä lähetetään tavallisesti paljon 
jouluaiheista mainospostia. Tänä vuonna mainospostin määrä väheni, mikä vaikutti osaltaan liikevaihdon laskuun. Lakko 
vaikutti negatiivisesti myös yrityskirjeiden volyymeihin.  

Viimeinen vuosineljännes on tavallisesti vuoden tärkein neljännes Paketti ja verkkokauppa -liiketoiminnan tuloksen 
kannalta. Vaikka Posti pystyikin lakon aikana toimittamaan paketteja luvatussa aikataulussa, monet Postin verkkokauppa-
asiakkaat varautuivat lakkoon siirtämällä pakettilähetyksiään Postin kilpailijoille.  Myös kuluttaja-asiakkaat valitsivat lakon 
aikana toimitukset mieluimmin Postin kilpailijoilta, sillä he olivat epävarmoja siitä, miten nopeasti Posti pystyisi toimittamaan 
paketit. Sekä yritys- että kuluttaja-asiakkaiden toimet vaikuttivat negatiivisesti pakettivolyymeihin ja sitä kautta myös 
liikevaihtoon. Postin toimittamien pakettien määrä Suomessa ja Baltian maissa laski 13,9 (14,0) miljoonaan pakettiin. Luku 
ei sisällä verkkokaupan kirjeenomaisia lähetyksiä.  

Postin pakettiautomaattien kautta kulkeneiden pakettien määrä kasvoi 40 prosenttia. Joulukuun lopussa Postilla oli 1 673 
pakettiautomaattia, kun vuonna 2018 niitä oli 1 002. Postin tavoitteena on kasvattaa pakettiautomaattien määrä 4 000 
automaattiin vuoden 2022 loppuun mennessä. Pakettiautomaattien määrää kasvattamalla Posti voi vastata sekä kuluttajien 
tarpeisiin että nopeasti kasvavan verkkokaupan haasteisiin.  

Logistiikkaratkaisuissa liikevaihdon kehitys oli myönteistä Transvalin yrityshankinnan ansiosta. Logistiikkaratkaisuissa myös 
logistiikan ulkoistus kehittyi positiivisesti. Kotimaan rahti rahtikirjoissa mitattuna laski, osittain lakon takia.  
 
Logistiikkaratkaisujen kannattavuuden parantamiseksi Posti myi lämpötilasäädellyt kuljetus-, terminaali- ja 
varastopalvelunsa liiketoiminnan siirtona Vantaalla, Lempäälässä, Seinäjoella, Turussa ja Mikkelissä viimeisellä 
vuosineljänneksellä. Elintarvikekuljetuspalveluissa Posti aikoo keskittyä pienempään palveluvalikoimaan, kuten 
panimotuotelogistiikkaan, ateriatoimituksiin kotitalouksille ja kunnallisille laitoksille sekä muun muassa verkkokaupoista 
ostettujen leipomotuotteiden, kuivatuotteiden ja elintarvikkeiden toimituspalveluihin. 
 
Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelujen oikaistu käyttökate heikkeni ja oli 23,5 (32,9) miljoonaa euroa eli 6,3 (8,4) 
liikevaihdosta. Käyttökate heikkeni ja oli 24,0 (32,8) miljoonaa euroa. Oikaistu liiketulos laski ja oli 0,8 (22,7) miljoonaa 
euroa eli 0,2 (5,8) prosenttia liikevaihdosta. Tämä johtuu pääasiassa lakosta, joka vaikutti liikevaihtoon negatiivisesti. 

Erityiserien vaikutus viimeisen vuosineljänneksen liiketulokseen oli 3,5 (1,3) miljoonaa euroa. Erityiseriin sisältyivät 4,0 
miljoonan euron kulut arvonalentumisista. Liiketulos heikkeni ja oli -2,7 (21,4) miljoonaa euroa. 
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Tammi–joulukuu 2019 
Postin tuotteiden volyymit kehittyivät edellisvuodesta seuraavasti: 

• Osoitteelliset kirjeet: -16 % (-9 %) 

• Paketit Suomessa ja Baltiassa: 7 % (10 %) 

• Rahdin määrä* rahtikirjoissa mitattuna: -2 % (3 %) 

* Rahti on raportoitu ilman elintarvikelogistiikkaa 

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelujen liikevaihto kasvoi 1 482,2 (1 457,2) miljoonaan euroon. Liikevaihto on eritelty alla. 

 

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelujen liikevaihto: 

Liikevaihto, milj. euroa 1–12 2019 1–12 2018 Muutos 
Postipalvelut 683,9 737,8 -7,3 % 
Paketti ja verkkokauppa 407,7 407,6 0,0 % 
Logistiikkaratkaisut 396,7 316,7 25,4 % 
Muu toiminta ja eliminoinnit -6,1 -4,6  

Yhteensä 1 482,2 1 457,2 1,7 % 
 

Postipalveluiden liikevaihto laski kirjevolyymin pienentymisen myötä tammi–syyskuussa. Kirjevolyymin lasku vahvistui loka–
joulukuussa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n järjestämän lakon vuoksi.  
 
Negatiivisen volyymikehityksen vaikutusta liikevaihtoon on kompensoitu hinnoittelulla sekä tuotevalikoiman ja 
kulkunopeuden muutoksilla. Vuoden alussa tehtiin muutoksia myös yritysasiakkaiden kirjelähetysten hinnoitteluun ja 
kulkunopeuteen siten, että kirjelähetysten hintaa nostettiin ja kulkunopeuksiin tehtiin alueellisia muutoksia vuoden 2019 
aikana. Tavallisten kuluttajakirjeiden kulkunopeutta muutettiin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa. Vaikka kirjeiden 
määrä onkin vähentynyt, on Posti onnistunut näiden toimien ansiosta hillitsemään liikevaihtonsa laskua ja pitämään 
tuotantokustannukset tiukasti hallinnassa vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden viimeinen neljännes ja 
erityisesti joulusesonki vaikuttavat voimakkaasta postipalveluiden liikevaihtoon.  Postipalveluiden liikevaihto laski vuoden 
2019 viimeisellä neljänneksellä. Lasku johtui pääasiassa lakosta, koska se vähensi kirjeiden ja muun paperipostin määrää. 
 
Postin toimittamien pakettien määrä Suomessa ja Baltian maissa kasvoi yhteensä 50,3 (47,2) miljoonaan pakettiin. Luku ei 
sisällä verkkokaupan kirjeenomaisia lähetyksiä. Volyymi kehittyi hyvin kolmen ensimmäisen neljänneksen ajan, ja 
positiivinen volyymikasvu nopeutui erityisesti elo- ja syyskuussa, mutta viimeisen vuosineljänneksen lakko vaikutti 
negatiivisesti pakettien määrään. Lakosta huolimatta volyymin kehitys oli silti vahvempaa kuin vertailujaksolla. Posti on 
saanut uusia verkkokauppa-asiakkaita, ja monet olemassa olevat asiakkaat ovat pystyneet kasvattamaan omaa 
verkkokauppaansa. Aasiasta, esimerkiksi kiinalaisista verkkokaupoista, lähetettyjen pienten lähetysten volyymi on pysynyt 
korkealla tasolla. Postin pakettiautomaattien kautta kulkeneiden pakettien määrä kasvoi vuoden 2019 jokaisella 
neljänneksellä. Pakettiautomaattien kautta kulkeneiden pakettien määrä kasvoi kaikkiaan 40 prosenttia vuonna 2019.  

 
Logistiikkaratkaisujen liikevaihto kasvoi 25,4 prosenttia. Kasvu perustuu ennen kaikkea Transvalin yrityshankintaan, joka 
saatiin päätökseen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Rahdin määrä rahtikirjoissa mitattuna on laskenut viime 
vuoteen verrattuna. Kehitys on ollut samanlaista koko Suomen markkinoilla, sillä rahtivolyymit alkoivat laskea vuoden 2019 
toisella neljänneksellä. Myös Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n lakko vaikutti negatiivisesti rahdin määrään.  

Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelujen oikaistu käyttökate parani ja oli 135,2 (95,6) miljoonaa euroa eli 9,1 (6,6) prosenttia 
liikevaihdosta. Käyttökate parani ja oli 126,2 (96,0) miljoonaa euroa. Oikaistu liiketulos heikkeni ja oli 43,4 (53,9) miljoonaa 
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euroa eli 2,9 (3,7) prosenttia liikevaihdosta.  
 
Erityiserien vaikutus tammi–joulukuun liiketulokseen oli 13,0 (0,8) miljoonaa euroa. Erityiseriin sisältyivät 6,0 miljoonan 
euron kulut henkilöstön uudelleenjärjestelyistä, 4,0 miljoonan euron kulut arvonalentumisista sekä 3,0 miljoonaa euroa 
muita erityiseriä. Liiketulos heikkeni ja oli 30,4 (53,0) miljoonaa euroa. 

Itella Venäjä 

Loka–joulukuu 2019 
Itella Venäjän liikevaihto laski paikallisessa valuutassa 21,1 prosenttia. Euromääräinen liikevaihto laski 15,5 prosenttia ja oli 
23,0 (27,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski sopimuslogistiikassa ja maantiekuljetuksissa mutta kasvoi lento- ja 
merirahdissa. Sopimuslogistiikan liikevaihdon laskuun vaikutti varastojen sulkeminen, koska jäljelle jääneiden varastojen 
liikevaihto kasvoi. Connexionsin myynti vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä laski liikevaihtoa. Strategiansa mukaisesti 
Itella Venäjä keskittyy ydintoimintoihinsa, sopimuslogistiikkaan ja kuljetukseen.  
 
Oikaistu käyttökate oli 5,1 (3,2) miljoonaa euroa eli 22,0 (11,7) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate oli 1,9 (-1,1) miljoonaa 
euroa.  

Varastojen keskimääräinen täyttöaste oli Moskovassa 91,7 (89,0) prosenttia ja muilla alueilla 71,9 (56,7) prosenttia. 
Täyttöasteeseen vaikutti varastojen sulkeminen (esimerkiksi Jekaterinburgin ja Krekshino ABC:n varastojen sulkeminen). 

Oikaistu liiketulos parani ja oli 2,7 (1,7) miljoonaa euroa. Kannattamattomien varastojen sulkeminen vaikutti oikaistuun 
liiketulokseen positiivisesti. Liiketulos oli -0,5 (-2,6) miljoonaa euroa.  

 

Tammi–joulukuu 2019 
 
Itella Venäjän liikevaihto laski paikallisessa valuutassa 22,0 prosenttia. Euromääräinen liikevaihto laski 20,3 prosenttia ja oli 
82,8 (103,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski sopimuslogistiikassa, maantiekuljetuksissa sekä lento- ja merirahdissa. 
Liikevaihtoon vaikuttivat kannattamattomien varastojen sulkeminen sekä MaxiPostin myynti vuoden 2018 toisella 
neljänneksellä ja Connexionsin myynti vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä.  

Oikaistu käyttökate oli 13,9 (8,6) miljoonaa euroa eli 16,8 (8,3) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate oli 10,4 (4,9) miljoonaa 
euroa. Käyttökatteen paraneminen perustui ennen kaikkea IFRS 16 -standardin käyttöönottoon.    

Varastojen keskimääräinen täyttöaste oli Moskovassa 79,4 (87,1) prosenttia ja muilla alueilla 55,9 (67,4) prosenttia. 
Täyttöasteeseen vaikutti varastojen sulkeminen (esimerkiksi Jekaterinburgin, Bataiskin ja Krekshino ABC:n varastojen 
sulkeminen). 

Oikaistu liiketulos oli 3,4 (2,6) miljoonaa euroa. Oikaistuun liiketulokseen vaikuttivat uudelleenjärjestelyt ja optimointitoimet, 
joita toteutettiin varsinkin toisella vuosineljänneksellä. Liiketulokseen vaikutti positiivisesti sopimuslogistiikkaliiketoiminta, 
joka hyötyi kannattamattomien toimipisteiden sulkemisesta ja asiakasportfolion optimoinnista. Liiketulos oli -0,1 (-1,2) 
miljoonaa euroa.  
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Segmenttien avainluvut, jatkuvat toiminnot     
milj. euroa 10–12 2019 10–12 2018 1–12 2019 1–12 2018 
Liikevaihto       
Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut 370,1 393,9 1 482,2 1 457,2 
Itella Venäjä 23,0 27,2 82,8 103,9 
Muut toiminnot 0,4 1,0 2,0 4,2 
Sisäinen myynti -0,6 -1,4 -2,5 -6,0 

Konserni yhteensä 392,9 420,8 1 564,6 1 559,3 

       
Liikevaihdon muutos, %       
Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut -6,0 % -2,3 % 1,7 % 0,6 % 
Itella Venäjä -15,5 % -17,5 % -20,3 % -12,8 % 

Konserni yhteensä -6,6 % -7,0 % 0,3 % -5,3 % 

       
Oikaistu käyttökate       
Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut 23,5 32,9 135,2 95,6 
Itella Venäjä 5,1 3,2 13,9 8,6 
Muut toiminnot 6,5 0,3 6,0 6,5 

Konserni yhteensä 35,0 36,4 155,1 110,8 

       
Oikaistu käyttökate, %       
Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut 6,3 % 8,4 % 9,1 % 6,6 % 
Itella Venäjä 22,0 % 11,7 % 16,8 % 8,3 % 

Konserni yhteensä 8,9 % 8,7 % 9,9 % 7,1 % 

       
Käyttökate       
Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut 24,0 32,8 126,2 96,0 
Itella Venäjä 1,9 -1,1 10,4 4,9 
Muut toiminnot 6,9 2,0 4,0 3,5 

Konserni yhteensä 32,8 33,7 140,6 104,5 

       
Käyttökate, %       
Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut 6,5 % 8,3 % 8,5 % 6,6 % 
Itella Venäjä 8,4 % -4,1 % 12,6 % 4,8 % 

Konserni yhteensä 8,4 % 8,0 % 9,0 % 6,7 % 
 

Segmenttien avainluvut, jatkuvat toiminnot     
milj. euroa 10–12 2019 10–12 2018 1–12 2019 1–12 2018 
Oikaistu liiketulos       
Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut 0,8 22,7 43,4 53,9 
Itella Venäjä 2,7 1,7 3,4 2,6 
Muut toiminnot 1,9 -3,9 -7,8 -9,5 

Konserni yhteensä 5,4 20,5 39,0 47,0 
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Oikaistu liiketulos, %       
Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut 0,2 % 5,8 % 2,9 % 3,7 % 
Itella Venäjä 11,7 % 6,3 % 4,1 % 2,5 % 

Konserni yhteensä 1,4 % 4,9 % 2,5 % 3,0 % 

       
Liiketulos       
Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut -2,7 21,4 30,4 53,0 
Itella Venäjä -0,5 -2,6 -0,1 -1,2 
Muut toiminnot 0,4 -2,3 -11,8 -12,5 

Konserni yhteensä -2,8 16,5 18,5 39,3 

       
Liiketulos, %       
Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut -0,7 % 5,4 % 2,0 % 3,6 % 
Itella Venäjä -2,0 % -9,4 % -0,1 % -1,2 % 

Konserni yhteensä -0,7 % 3,9 % 1,2 % 2,5 % 
 

 

 

 

Rahoitusasema ja investoinnit 
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 126,3 (79,8) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -79,3 (-28,1) miljoonaa euroa 
ja rahoituksen rahavirta -98,8 (-30,6) miljoonaa euroa 28,4 (40,0) miljoonan euron osingonjaon jälkeen. IFRS 16 -standardin 
käyttöönotto vaikutti rahavirtalaskelman esitystapaan. Vuokrasopimusvelkojen maksut paransivat liiketoiminnan rahavirtaa 
44 miljoonalla eurolla, koska ne esitetään rahoituksen rahavirrassa. 

Rahavirtalaskelman mukaiset investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin sekä yritysostoihin olivat 106,2 (63,4) 
miljoonaa euroa.  

Likvidit varat olivat joulukuun lopussa 141,7 (131,0) miljoonaa euroa ja käyttämättömät sitovat luottolimiitit olivat 150,0 
(150,0) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen vieras pääoma oli 321,0 (129,7) miljoonaa euroa. Nettovelka oli 164,3 (-31,3) 
miljoonaa euroa. Korollinen vieras pääoma ja sen myötä myös nettovelka kasvoivat merkittävästi IFRS 16 -standardin 
käyttöönoton myötä. Omavaraisuusaste oli 40,0 (48,6) prosenttia, ja sen laskuun vaikutti ennen kaikkea IFRS 
16 -standardin käyttöönotto. 

 

Tutkimus- ja kehitystoiminta  
Tutkimus- ja kehitystoiminnasta aiheutuneita kuluja oli 3,4 (4,7) miljoonaa euroa, eli 0,2 (0,3) prosenttia konsernin 
liiketoiminnan kuluista vuonna 2019.  
 
Posti jatkaa investointeja digitaalisiin palveluihin, automaation lisäämiseen ja ydinliiketoimintamme kilpailukyvyn 
parantamiseen.  
 
Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut investoivat kuluttajille suunnattujen digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Digitaaliset 
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palvelut auttavat Postia parantamaan yksityisasiakkaille tarjottavia palveluja ja asiakaskokemusta. Esimerkiksi Postin 
OmaPosti-mobiilisovellus tarjoaa kuluttajille uusia palveluja, jotka helpottavat arkea ja täyttävät yhä useampia asiakkaiden 
tarpeita.  

Posti tulee investoimaan merkittävästi verkkokaupan kasvuun. Posti aikoo laajentaa pakettiautomaattiverkostoaan 
merkittävästi siten, että se nelinkertaistaa pakettiautomaattien määrän seuraavien muutaman vuoden aikana.  

Osakepääoma ja omistus 
Suomen valtio käyttää osakkeenomistajan päätösvaltaa Postissa. Valtion suora omistusosuus Posti Group Oyj:stä on 
50,1 prosenttia, ja kehitysyhtiö Vake Oy omistaa osakkeista 49,9 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.  

Hallinto ja tilintarkastajat 
Varsinainen yhtiökokous  
 
Posti Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2019 Helsingissä. 
 
Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa 28,4 miljoonaa euroa vuoden 2018 tulokseen 
perustuvaa osinkoa. Osinko jaettiin 28.3.2019.  
 
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä 
toimitusjohtajalle. 
 
Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on yhdeksän. Hallituksen jäseninä jatkoivat kauppatieteiden maisteri Eero 
Hautaniemi, hallitusammattilainen Frank Marthaler, ekonomi Markku Pohjola, valtiotieteiden lisensiaatti Suvi-Anne Siimes, 
hallitusammattilainen Per Sjödell ja kauppatieteiden maisteri, eMBA, Arja Talma. Pertti Miettinen jatkoi työntekijöiden 
edustajana* (*kokeilu alkoi vuonna 2018). 

Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Anna Martinkari ja ekonomi Minna Pajumaa. 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Pohjola ja varapuheenjohtajaksi Suvi-Anne Siimes.  

Posti Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 2.10.2019 Helsingissä. Yhtiökokous valitsi seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättymiseen asti hallintoneuvoston jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  
 
Hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi valittiin kansanedustaja Aki Lindén (sd), kansanedustaja Paula Werning (sd), 
kansanedustaja Kimmo Kiljunen (sd), kansanedustaja Ari Torniainen (kesk), kansanedustaja Eeva Kalli (kesk), 
kansanedustaja Mia Laiho (kok), kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (rkp), kansanedustaja Mari Rantanen (ps), 
kansanedustaja Atte Harjanne (vihr), kansanedustaja Pia Lohikoski (vas) ja kansanedustaja Sari Essayah (kd). 
 
Jäsenenä jatkaa kansanedustaja Rami Lehto (ps). Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Aki Lindén 
ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Atte Harjanne. 

Tilintarkastaja  
Posti Group Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena 
tilintarkastaja toimii KHT Mikko Nieminen. 



POSTI GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 13.2.2020 KELLO 9.00 (EET) 

 

15 /  POSTI GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019 

Muutokset johdossa 
Posti Groupin Logistiikkaratkaisut -liiketoimintaryhmän johtaja ja johtoryhmän jäsen Sari Helander poistui palveluksesta 
Posti Group Oyj:stä 26.4.2019. 

Posti Group Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Malinen ilmoitti yhtiön hallitukselle eroavansa yhtiön palveluksesta 1.10.2019 
lukien. Malinen oli toiminut tehtävässä vuodesta 2012 alkaen. 

Posti Group Oyj:n hallitus nimitti yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 1.10.2019 alkaen Paketti ja verkkokauppa -
liiketoimintaryhmän johtajan DI Turkka Kuusiston. Kuusisto on toiminut johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2016.  

 

 
 
Henkilöstö 
 

Konsernin henkilöstö 10–12 2019 
 

10–12 2018 1–12 2019 1–12 2018 
Henkilöstö kauden lopussa*  

 20 468 18 185 

Henkilöstö keskimäärin, FTE*/** 16 036 
 

15 868 16 569 16 425 
 
*Jatkuvat toiminnot 

**Kokoaikaiseksi muutettu henkilöstömäärä keskimäärin 

 
Henkilöstö kauden lopussa: 

• Suomi: 18 307 (15 542) työntekijää 

• Muut toimintamaat: 2 161 (2 643) työntekijää 

Konsernin henkilöstökulut olivat 672,7 (648,2) miljoonaa euroa eli ne nousivat 3,8 prosenttia edellisestä vuodesta. 
Henkilöstökuluihin sisältyi 6,4 (1,0) miljoonaa euroa henkilöstön uudelleenjärjestelykuluja. Ilman uudelleenjärjestelykuluja 
henkilöstökulut nousivat 2,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 

Uusi polku -ohjelma 31.12.2019: 

• Hakemuksia: 557 

• Hyväksytty: 213 

Vuoden 2014 alussa käynnistetty Postin Uusi polku -ohjelma tarjoaa henkilöstölle taloudellisen tuen lisäksi valmennusta ja 
tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen.  

Yhteistoimintaneuvottelut 
Sekä hallinnollisia tehtäviä että palvelutuotantoa koskevat yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin 29.1.2019. Alustavan arvion 
mukaan henkilöstövähennystarve oli enintään 236 henkilöä. Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 21.3.2019. Hallinnon 
henkilöstövähennystarve laski 59 henkilöön ja palvelutuotannon henkilöstövähennystarve 13 henkilöön. 

Huhtikuun 15. päivänä 2019 Posti tiedotti suunnitelmistaan Postipalvelujen hallinto- ja esimiestehtävien uudelleen 
organisoimiseksi laskeneiden kirjevolyymien vuoksi. Alustavan arvion mukaan henkilöstövähennystarve oli enintään 244 
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pysyvää työntekijää, joista 120 työskentelee Postipalveluissa. Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 4.6.2019. Vähennystarve 
laski 94 työntekijään. 

Posti tiedotti 15.4.2019 päivittävänsä myymäläverkostoaan ja sulkevansa joitakin myymälöitään. Yhteistoimintaneuvottelut 
päättyivät 4.6.2019. Posti sulkee 18 myymäläänsä maaliskuuhun 2021 mennessä. Henkilöstövähennystarve laski 
108 henkilöön (neuvottelun alussa vähennystarpeen arvioitiin olevan 124 pysyvää työntekijää). 

Elintarvikelogistiikan yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät 5.8.2019. Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 13.11.2019. 
Vähennystarve oli 8 henkilöä. 

 
 
Strategia ja sen täytäntöönpano vuonna 2019 
 

Postiala on historiallisen suuressa muutoksessa, ja siksi Posti jatkaa määrätietoista uudistumistaan. Posti on panostanut 
voimakkaasti laadun sekä asiakaskokemuksen parantamiseen. Vuosien 2018-2020 strategian mukaan Postin tavoittelee 
kasvua verkkokaupasta ja sen ratkaisuista, logistiikan kokonaisratkaisuista aina kuljettamisesta sisälogistiikkaan ja uusista 
palveluista. 

Postin transformaatiota toteutettiin myös yritysjärjestelyjen kautta ostamalla Postin ydinosaamiseen liittyviä liiketoimintoja, 
joiden tarkoitus on tuoda kannattavaa kasvua, ja myymällä liiketoimintoja, jotka eivät ole Postin ydinosaamista tai jotka eivät 
täytä yhtiön kannattavuusvaatimuksia. 

Strategian täytäntöönpano etenee hyvin. Paketti ja verkkokuppa -liiketoiminnan ja Logistiikkaratkaisut-liiketoiminnan osuus 
on jo yli 50 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi erityisesti Transvalin oston ansiosta, joka saatiin 
päätökseen vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Kauppa oli askel logistiikkapalveluiden kasvustrategiassamme. 
Kaupan myötä Postista tuli logistiikan ulkoistusratkaisujen merkittävä toimija Suomessa, vuosien 2018-2020 strategian 
mukaisesti.  

Vuonna 2019 Posti myi kokonaan omistamansa tytäryhtiön OpusCapita Solutions Oy:n. Yrityksen myynti noudatti Postin 
strategiaa, jonka mukaan Posti keskittyy postipalveluihin, paketti ja verkkokauppaan sekä logistiikkaratkaisuihin. 

Vuoden 2019 aikana Posti myi osan elintarvikkeiden lämpötilasäädeltyä kuljetusliiketoimintaansa. Posti keskittyy 
elintarvikkeiden kuljetuspalveluissa panimologistiikkaan, kuntien ja kaupunkien laitosateriakuljetuksiin, kotiateriakuljetuksiin 
sekä esimerkiksi leipomotuotteiden, kuivaelintarvikkeiden ja ruuan verkkokauppakuljetuksiin. 
 
IT-uudistus on tärkeä osa Postin muutosta ja luonnollinen jatkumo Postin ICT-strategian toteutuksessa. Posti valitsi 
toukokuussa 2019 teknologiapalveluyritys Infosys Ltd:n yhdeksi pääkumppanikseen digitaalisten palvelujen 
kehittämistyöhön ja IT-palveluihin. Osana kumppanuutta Posti ulkoisti osan IT-toimintojaan Infosysille. Yhteistyön kautta 
Infosys edistää Postin IT-sovellusten ja infrastruktuurin modernisointia ja auttaa sitä etenemään kohti joustavaa IT-
palvelumallia, joka puolestaan vahvistaa Postin kykyä vastata ketterästi muuttuneisiin asiakastarpeisiin. 
 
Postin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet: 
 
– Oikaistu liiketulosprosentti 4 %  
– Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,0-kertainen  
– Vapaan kassavirran tarkka hallinta 
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Yrityshankinnat, divestoinnit ja muutokset konsernirakenteessa 
 
Posti sai sisälogistiikkayhtiö Suomen Transval Group Oy:n hankinnan päätökseen 25.1.2019. Kaupasta tiedotettiin 
syyskuussa 2018. Kauppa tukee Postin logistiikkapalvelujen kasvustrategiaa, ja sen myötä Postista tulee logistiikan 
ulkoistusratkaisujen merkittävä toimija Suomessa. 
 
Posti myi OpusCapita Solutions Oy:n rahastolle, jota hallinnoi Providence Equity Partners L.L.C. (Providence). Liiketoimi 
toteutettiin 31.3.2019. Tämä yritysmyynti noudatti Postin strategiaa.  
 
Posti Oy ja Alma Mediaan kuuluvat Alma Media Kustannus Oy ja Alma Manu Oy sopivat 20.6.2019 liiketoimintakaupasta ja 
jakelupalvelusopimuksesta, jolla Alma Manu Oy:n jakamien Alma Media Kustannus Oy:n julkaisemien lehtien varhaisjakelu 
siirtyi Postille 1.1.2020 lähtien.  
 
Posti myi venäläisen kiinteistöyhtiö OOO Ekaterinburgin elokuussa 2019. Strategiansa mukaisesti Itella Venäjä keskittyy 
sopimuslogistiikkaan ja kuljetukseen. 
 
Posti osti 20.9.2019 E-log Services Oy:n, joka omistaa Pakettikaupan. Yhtiö tarjoaa paketti- ja verkkokauppapalveluja. 
Kaupan myötä Posti vauhdittaa palveluidensa ja asiakaskokemuksensa kehitystä pienten ja keskisuurten verkkokauppojen 
osalta.  
 
Posti ja Esa Kuokka Oy allekirjoittivat 30.9.2019 liiketoimintakauppasopimuksen, jolla Posti myi Lempäälässä ja Vantaalla 
elintarvikkeiden lämpösäädellyn kuljetusliiketoiminnan ja varastoliiketoiminnan Esa Kuokka Oy:lle. Liiketoimi saatiin 
päätökseen 1.11.2019. 
 
Posti ja Huhtala Logistics Oy allekirjoittivat marraskuussa 2019 sopimuksen, jolla Posti myi Seinäjoella elintarvikkeiden 
lämpötilasäädellyn kuljetusliiketoiminnan ja asiakasratkaisut, palvelun tuottamiseen liittyvän kiinteistön sekä näihin liittyvät 
sopimukset Huhtala Logistics Oy:lle. Kauppa toteutettiin 1.12.2019, jolloin Postissa palveluja tuottavat 22 työntekijää 
siirtyivät Huhtala Logistics Oy:lle vanhoina työntekijöinä. 

 

Sääntely-ympäristö 
Posti toteutti toisen 1.7.2018 voimaan tulleeseen postilain muutokseen perustuvan pakollisen hankintamenettelynsä 
koskien viisipäiväistä yleispalvelukirjeiden jakelua alueilla, joilla ei ole kaupallisesti sovittua sanomalehtien varhaisjakelua. 
Tarjouskilpailun kohteena olevat alueet valittiin Viestintäviraston päätöksen mukaisesti. Tarjouskilpailu kattaa yli 1 800 
aluetta.  Postin lisäksi vain yksi yritys osallistui tarjouskilpailuun, joka alkoi helmikuussa 2019 ja kesti huhtikuuhun 2019. 
Posti voitti tarjouskilpailun kaikilla alueilla. 

Oikeudenkäynnit 
Yhtiöllä on meneillään joitakin normaaliin liiketoimintaansa liittyviä oikeudenkäyntejä. Millään niistä ei ole erikseen tai 
yhdessä merkittävää vaikutusta. 

Liiketoiminnan riskit 
Nopeasti muuttuvat kulutustottumukset ja kiristyvä kilpailu sekä työvoiman saatavuuteen liittyvät epävarmuudet 
muodostavat yhdessä haastavan riskiympäristön Postin kaikkien päämarkkinoiden posti-, paketti- ja verkkokauppajakelussa 
sekä logistiikan ulkoistamisessa. Kirjelähetysten odotettua nopeampi väheneminen on suurin yksittäinen riskitekijä. Lisäksi 
Postin liiketoiminta on riippuvainen yleisestä taloustilanteesta ja sen kehityksestä Suomessa ja sen lähialueilla. 
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Posti on toteuttamassa liiketoiminnan perusteellista uudistusta sopeutuakseen muuttuvaan toimintaympäristöön ja 
asiakkaiden tarpeisiin. Valitun transformaatiostrategian onnistumiseen, mukaan lukien tavoiteltujen kasvu- ja 
tehokkuusparannusten toteutumiseen, liittyy useita epävarmuustekijöitä. Näitä ovat muun muassa riippuvuus muutamasta 
isosta asiakkaasta ja yhteistyökumppanista, erityisesti työmarkkinaneuvotteluihin liittyvät maineriskit sekä Postin ICT-
järjestelmien ja -infrastruktuurin luotettavuuteen, toimivuuteen ja kustannustehokkuuteen liittyvät riskit. Postilla on 
historiansa vuoksi käytössä monitasoinen palveluiden, prosessien ja niihin liittyvien ICT-järjestelmien arkkitehtuuri, joka ei 
välttämättä täysin tue tai täytä Postin nykyisten tai tulevien uusien liiketoimintojen vaatimuksia. Kyberturvallisuuden 
merkityksen kasvun ja muiden Posti Groupin toimintoihin sekä riskiportfolioon liittyvien tietoturvariskien seurauksena yhtiö 
on viime aikoina lisännyt panostuksiaan ja osaamistaan tällä alueella.  
 
Muita strategian toteuttamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa mahdolliset haasteet yritysostoissa ja -myynneissä sekä 
mahdollisten ostettujen liiketoimintojen integraatioissa, yleinen maineen hallinta sekä yleisen vaatimustenmukaisuuden riski 
monimutkaisessa säätely-ympäristössä. 
 
Suomen nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite postilain tarkastamisesta sekä sanomalehtijakelun turvaamisesta 
harvaan asutuilla alueilla. Lakia tulisi uudistaa postipalvelujen muutosta tukevaksi. Sääntelyn ennakoitavuudesta tai 
tarvittavien lisämuutosten toteuttamisesta ei ole varmuutta postialan sääntely-ympäristössä Suomessa tai muussa 
lainsäädännössä muissa maissa, etenkään Venäjällä. Yhdysvaltojen ja EU:n venäläisiin henkilöihin, yhtiöihin ja toimintoihin 
kohdistamat pakotteet saattavat myös vaikuttaa kielteisesti Postin yleistoimintoihin. Suomessa Postiin kohdistuu jatkuvasti 
useita kilpailuoikeudellisia selvityksiä ja tutkimuksia. 

Näkymät 2020 
Liikevaihdon vuonna 2020 odotetaan pysyvän samalla tasolla kuin viime vuonna, mahdollisia uusia yrityshankintoja 
ja -myyntejä huomioimatta.  Konsernin oikaistun liiketuloksen vuonna 2020 ennakoidaan kasvavan viime vuoden tasosta. 

Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kasva tasaisesti koko 
vuoden. Postipalveluissa ja kuluttajapaketeissa ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti vahvoja, kun 
taas toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
Alma Median varhaisjakelutoiminnot Pirkanmaalla ja Satakunnassa siirtyvät Postille 1.1.2020 Posti Oy:n sekä Alma 
Mediaan kuuluvien Alma Media Kustannus Oy:n ja Alma Manu Oy:n liiketoimintakaupassa. 

Posti Group Oyj:n hallitus nimitti DI Turkka Kuusiston, 40, Posti Group Oyj:n toimitusjohtajaksi 6.2.2020 alkaen. 

 
Hallituksen voitonjakoehdotus  
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 324,185 985.29 euroa, josta tilikauden 2019 tappio on 
81,937,530.05. 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 yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan tuloksen perusteella 29,8 miljoonaa euroa, eli 0,745 euroa 
osakkeelta. 

 
Helsingissä 11.2.2020 

Posti Group Oyj 
Hallitus 
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LIITTEET 
 
Tunnuslukujen laskentakaavat 
Tilinpäätöstiedotteen taulukot 
 



Avainlukujen laskentakaavat

Käyttökate* Liiketulos ilman poistoja ja arvonalentumisia.

Oikaistu käyttökate* Käyttökate oikaistuna erityiserillä.

Oikaistu liiketulos* Liiketulos oikaistuna erityiserillä.

Erityiserät*

Bruttoinvestoinnit*

Omavaraisuusaste, % 100 x

Oman pääoman tuotto, % 100 x

Sidotun pääoman tuotto, % 100 x

Sidottu pääoma

Nettovelka

Nettovelka / oikaistu käyttökate

Korolliset lainat

Likvidit varat

Henkilöstö keskimäärin, FTE* Kokoaikaiseksi muutettu henkilöstömäärä keskimäärin.

Oikaistu vapaa kassavirta

* Jatkuvat toiminnot

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 sijoittajille. Oikaistu käyttökate ja oikaistu
liiketulos ovat myös keskeisiä tunnuslukuja konsernin sisäisessä raportoinnoissa.

Bruttoinvestoinnit sisältää aineettomien, aineellisten ja
käyttöoikeusomaisuuserien lisäykset sekä yrityshankintojen
hankintamenot.

Rahavarat, rahamarkkinasijoitukset ja sijoitukset
joukkovelkakirjalainoihin.

Tilikauden tulos (12 kk liukuva)

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,
yrityshankintojen ehdollisten kauppahintaerien muutokset, keskeisten
strategisten kehityshankkeiden kulut sekä muut olennaiset erät, jotka
eivät ole osa konsernin tavanomaista liiketoimintaa.

Oma pääoma yhteensä

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

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.

Rahavirtalaskelman mukainen liiketoiminnan rahavirta vähennettynä
rahavirtalaskelman mukaisilla investoinneilla aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin ja vähennettynä henkilöstön uudelleenjärjestelykulujen ja
keskeisten strategisten hankkeiden kulujen rahavirtavaikutuksella.

Oikaistu käyttökate (12 kk liukuva)



Tilinpäätöstiedotteen taulukko-osa tammi-joulukuu 2019
Konsernin lyhennetty tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma

Konsernin lyhennetty tuloslaskelma

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

miljoonaa euroa 2019 2018 2019 2018
Liikevaihto 392,9 420,8 1 564,6 1 559,3
Liiketoiminnan muut tuotot 5,0 6,0 19,3 22,3
Materiaalit ja palvelut -125,9 -133,9 -482,9 -500,6
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -157,8 -168,7 -672,7 -648,2
Liiketoiminnan muut kulut -81,5 -90,5 -287,8 -328,3
Poistot -28,5 -15,9 -114,9 -63,6
Arvonalentumiset -7,1 -1,2 -7,2 -1,6
Liiketulos -2,8 16,5 18,5 39,3

Rahoitustuotot 1,8 1,6 11,9 8,0
Rahoituskulut -2,6 -2,6 -13,9 -8,5
Tulos ennen veroja -3,6 15,6 16,5 38,9

Tuloverot -0,5 -1,5 -2,4 -4,2
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista -4,1 14,1 14,1 34,6

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,0 0,2 4,9 -33,9

Tilikauden tulos -4,1 14,3 19,0 0,7

Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -4,1 14,3 19,0 0,8
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 -0,1

Osakekohtainen tulos (euroa per osake)
Konserni yhteensä -0,10 0,36 0,47 0,02
Jatkuvat toiminnot -0,10 0,35 0,35 0,87
Lopetetut toiminnot 0,00 0,01 0,12 -0,85

Konsernin lyhennetty laaja tuloslaskelma

Tilikauden tulos -4,1 14,3 19,0 0,7

Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka siirretään tai saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteisiksi:
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta
arvostettavien rahoitusvarojen arvonmuutos 0,0
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 0,4 0,0 -0,8 0,1
Muuntoero 1,4 -2,3 10,4 -10,2
Näihin eriin liittyvät tuloverot -0,1 0,0 0,2 0,0
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:
Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen 2,2 1,4 1,1 1,6
Näihin eriin liittyvät tuloverot -0,4 -0,3 -0,2 -0,3
Tilikauden laaja tulos -0,7 13,2 29,6 -8,1

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -0,7 13,2 29,6 -8,1
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 -0,1

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



Konsernin lyhennetty tase

Varat

miljoonaa euroa 31.12.2019 31.12.2018
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 151,9 147,4
Muut aineettomat hyödykkeet 58,5 57,0
Sijoituskiinteistöt 3,7 3,9
Aineelliset hyödykkeet 314,0 327,6
Käyttöoikeusomaisuuserät 190,5 0,0
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 1,0 3,5
Pitkäaikaiset saamiset 0,3 1,3
Laskennalliset verosaamiset 8,8 9,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä 728,7 549,8

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 4,6 3,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset 299,7 288,2
Tuloverosaamiset 4,6 2,2
Lyhytaikaiset rahoitusvarat 101,9 54,7
Rahavarat 54,9 106,6
Lyhytaikaiset varat yhteensä 465,7 455,3

Varat yhteensä 1 194,4 1 005,1

Oma pääoma ja velat

miljoonaa euroa 31.12.2019 31.12.2018
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 70,0 70,0
Käyttörahasto 142,7 142,7
Käyvän arvon rahasto -1,3 -0,7
Muuntoerot -90,3 -100,7
Kertyneet voittovarat 323,8 332,4
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 444,9 443,7

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 20,6 19,8
Pitkäaikaiset korolliset lainat 122,4 119,7
Pitkäaikaiset korolliset vuokrasopimusvelat 146,8 0,4
Muut pitkäaikaiset velat 6,9 10,3
Saadut ennakot 13,6 14,2
Pitkäaikaiset varaukset 4,8 9,9
Eläkevelvoitteet 8,0 10,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 323,1 184,4

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset lainat 6,5 0,0
Lyhytaikaiset korolliset vuokrasopimusvelat 45,3 9,5
Ostovelat ja muut velat 296,2 278,7
Saadut ennakot 67,4 77,0
Tuloverovelat 0,7 0,5
Lyhytaikaiset varaukset 10,2 11,3
Lyhytaikaiset velat yhteensä 426,4 377,0

Velat yhteensä 749,5 561,4
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 194,4 1 005,1



Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma
1-12 1-12
2019 2018
19,0 0,7

111,1 99,4
8,1 -13,8

138,2 86,3

Rahoituserien netto -5,4 -1,0
Maksetut verot -6,5 -5,5

126,3 79,8

-22,2 -19,2
-34,2 -39,2

4,9 1,5
-49,8 -5,0

67,6 5,6
-46,6 22,4

1,1 5,8
-79,3 -28,1

-14,2 -40,0
59,0

-0,9
-55,2 -9,6

Maksetut osingot -28,4 -40,0
-98,8 -30,6

-51,8 21,1

106,6 86,0
0,1 -0,5

54,9 106,6

Oikaistun vapaan kassavirran täsmäytyslaskelma

Liiketoiminnan rahavirta 126,3 79,8
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -56,4 -58,4
Operatiivinen vapaa kassavirta 69,9 21,4
Henkilöstön uudelleenjärjestelykulujen rahavirtavaikutus 8,1 5,3
Strategisten projektien kulujen rahavirtavaikutus 3,2
Oikaistu vapaa kassavirta 78,0 29,9

Konsernin rahavirtalaskelma sisältää sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

miljoonaa euroa
Tilikauden tulos
Oikaisut rahavirtaan
Käyttöpääoman muutos

Investointien rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

Liiketoiminnan rahavirta

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

Rahavarat tilikauden alussa
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
Rahavarat  tilikauden lopussa

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut
Pitkäaikaisten lainojen nostot

Vuokrasopimusvelkojen maksut

Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen muutos

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut



Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

miljoonaa euroa
Osake-

pääoma
Käyttö-
rahasto

Käyvän arvon
rahasto

Muunto-
erot

Kertyneet
voittovarat Yhteensä

Määräysvallatto-
mien omistajien

osuus
Oma pääoma

yhteensä
1.1.2019 70,0 142,7 -0,7 -100,7 332,4 443,7 443,7
Laaja tulos
Tilikauden tulos 19,0 19,0 19,0
Muut laajan tuloksen erät:

Rahavirran suojauksen arvonmuutos
veroilla vähennettynä -0,6 -0,6 -0,6
Muuntoeron muutos 10,4 10,4 10,4
Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen
määrittäminen veroilla vähennettynä 0,9 0,9 0,9

Tilikauden laaja tulos yhteensä -0,6 10,4 19,8 29,6 29,6
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -28,4 -28,4 -28,4
31.12.2019 70,0 142,7 -1,3 -90,3 323,8 444,9 444,9

1.1.2018 70,0 142,7 -0,8 -90,6 370,9 492,3 0,3 492,6
Laatimisperiaatteen muutokset
IFRS 9 ja IFRS 15 0,0 -0,7 -0,7 -0,7
1.1.2018, oikaistu 70,0 142,7 -0,7 -90,6 370,2 491,6 0,3 491,9
Laaja tulos
Tilikauden tulos 0,8 0,8 -0,1 0,7
Muut laajan tuloksen erät:

Rahavirran suojauksen arvonmuutos
veroilla vähennettynä 0,1 0,1 0,1
Muuntoeron muutos -10,2 -10,2 -10,2
Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen
määrittäminen veroilla vähennettynä 1,2 1,2 1,2

Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,1 -10,2 2,0 -8,1 -0,1 -8,1
Liiketoimet omistajien kanssa
Määräysvallattoman osuuden hankinta 0,2 0,2 -0,2 0,0
Osingonjako -40,0 -40,0 -40,0
31.12.2018 70,0 142,7 -0,7 -100,7 332,4 443,7 0,0 443,7

Osingot

Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus

Posti Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin Helsingissä 25.3.2019. Varsinainen yhtiökokous päätti jakaa 28,4 miljoonaa euroa vuoden 2018
tulokseen perustuvaa osinkoa.



Liitetiedot

1. Laatimisperiaatteet

Joitakin vuokrasopimuksia on käsitelty IFRS 16 käyttöönottoa edeltävällä taseella tappiollisina sopimuksina ja näistä on
ollut kirjattuna taseelle varaus. Posti on valinnut hyödyntää aikaisempaa IAS 37:n mukaista arviota ja
käyttöoikeusomaisuuserien määrä on harkittu suhteessa taseella olevan varauksen määrään.

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Posti-konserni ("Konserni") on
noudattanut tilinpäätöstiedoteta laatiessaan samoja laatimisperiaatteita, laskentamenetelmiä ja esitystapaa kuin
tilikauden 2018 tilinpäätöksessä lukuun ottamatta uuden, 1.1.2019 voimaantulleen, standardin IFRS 16
Vuokrasopimukset käyttöönottoa. 1.1.2019 voimaan tulleilla muilla 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.

Uusien tai muutettujen IFRS-standardien soveltaminen

Konserni on alkanut soveltaa IFRS 16 vuokrasopimukset -standardia sen voimaantulosta 1.1.2019 lähtien ei-
takautuvasti, joten aikaisempien tilikausien vertailutietoja ei ole muutettu. Standardi vaikuttaa ensisijaisesti vuokralle
ottajien kirjanpitoon ja Posti on kirjannut lähes kaikki vuokrasopimukset taseeseen. Standardi ei enää erottele
operatiivisia leasingsopimuksia ja rahoitusleasingsopimuksia toisistaan ja edellyttää, että lähes kaikista
vuokrasopimuksista kirjataan taseeseen omaisuuserä (oikeus käyttää vuokrattua hyödykettä) ja vuokrasopimusvelka
tulevista vuokranmaksuista. Standardi edellyttää, että Posti erottelee vuokra- ja palvelusopimukset toisistaan.

Ottaen huomioon, että Posti vuokraa kolmansilta osapuolilta merkittävissä määrin tuotanto-, toimisto- ja varastotiloja,
ajoneuvoja ja tuotantovälineitä sekä vuotta pidemmiksi ajoiksi, että irtisanottavissa olevilla vuokrasopimuksilla,
standardilla on merkittävä vaikutus Postin konsernitilinpäätökseen. Tasaisesti sopimusajalle kirjattava vuokrakulu
operatiivisista vuokrasopimuksista on korvattu korkokuluilla ja poistoilla, joten keskeiset tunnusluvut, kuten liiketulos ja
käyttökate ovat muuttuneet. Taseeseen kirjattavien käyttöoikeusomaisuuserien ja niitä vastaavien
vuokrasopimusvelkojen määrä on kasvanut, millä on vaikutus taseen tunnuslukuihin, kuten nettovelkaan.

Liiketoiminnan rahavirta kasvaa verrattuna aiempaan, sillä vuokranmaksujen vuokrasopimusvelkaan kohdistuva osuus
luokitellaan rahoituksen rahavirtaan. Vain koron osuus vuokranmaksusta sisältyy edelleen liiketoiminnan rahavirtaan.

Posti on osana uuden standardin käyttöönottoon valmistautumista määrittänyt laskentaperiaatteiden ja standardin
soveltamista koskevan johdon harkinnan, suunnitellut ja kehittänyt kirjanpitoprosessin, järjestelmäratkaisut ja kontrollit
sekä kouluttanut talousorganisaatiota ja viestinyt muutoksesta.

Standardi edellyttää, että johto käyttää harkintaa vuokrasopimusten kirjanpitokäsittelyssä. Niistä vuokrasopimuksista,
jotka IAS 17 mukaan on käsitelty operatiivisina vuokrasopimuksina, on kirjattu taseeseen vuokrasopimusvelka tulevien
vuokranmaksujen nykyarvosta. Vuokranmaksut diskontataan vuokrasopimuksen mukaisella diskonttokorolla, tai jos se
ei ole saatavissa, Postin lisäluoton korolla, joka määritetään erikseen jokaiselle merkittävälle maantieteelliselle alueelle,
sopimusajalle ja omaisuuserätyypille.

Posti hyödyntää standardin sallimia helpotuksia vähäarvoisille vuokratuille omaisuuserille ja lyhytaikaisille (12 kuukautta
tai alle) vuokrasopimuksille. Lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin sisältyy myös sellaisia toimitilojen vuokrasopimuksia,
joissa sekä Postilla että vuokranantajalla on mahdollisuus irtisanoa sopimus 12 kuukautta tai lyhyemmän
irtisanomisajan puitteissa. Mikäli vuokrasopimukseen liittyy optioita koskien vuokrasopimuksen päättämistä tai
jatkamista, Posti arvioi option käyttämiseen liittyviä tekijöitä, olosuhteita sekä taloudellisia vaikuttimia, ja niiden
odotettavissa olevia muutoksia tulevaisuudessa, jotka vaikuttavat Postin päätökseen käyttää tai olla käyttämättä optiota
vuokrasopimuksen alkamishetkestä option toteuttamispäivään saakka.

IFRS 16 Vuokrasopimukset - standardin käyttöönoton vaikutukset

Postin IFRS 16 taseluvuista olennaisin osa perustuu toimitiloista tehtyihin vuokrasopimuksiin. Näihin sopimuksiin liittyy
tyypillisesti vuosittainen hinnankorotus. Lukumääräisesti suurin osa Postin vuokrasopimuksista liittyy vuokrattuihin
ajoneuvoihin joissa vuokrahinta on tyypillisesti vakio koko vuokrasopimuskauden.



Taseen täsmäytys 1.1.2019

miljoonaa euroa
Operatiivisten vuokrasopimusten vastuu 31.12.2018 218,2
Rahoitusleasingsopimusten vähimmäisvuokrat 31.12.2018 10,1
Vuokrasopimusvastuut 1.1.2019 ennen oikaisuja 228,3

Helpotus koskien lyhytaikaisia ja arvoltaan vähäisiä vuokrasopimuksia -6,9
Palvelukomponentit -1,2
Muut erät* 8,3
Brutto vuokrasopimusvelat 1.1.2019 228,5
Diskonttaus -10,7
Vuokrasopimusvelat 1.1.2019 217,9

Josta:
Rahoitusleasingsopimusten velkojen nykyarvo 31.12.2018 10,0
IFRS 16 käyttöönoton myötä lisätyt vuokrasopimusvelat 1.1.2019 207,9

Vuokrasopimusvelat 1.1.2019 diskontattiin keskimäärin 2,1% lisäluoton korolla.

Avaavien IFRS 16 tasesaldojen oikaisu 1.1.2019

Varat

miljoonaa euroa 31.12.2018
IFRS 16

lisäys 1.1.2019
Aineelliset hyödykkeet 318,1 - 318,1
Käyttöoikeusomaisuuserät - 207,9 207,9

207,9

Oma pääoma ja velat
miljoonaa euroa
Kertyneet voittovarat 332,4 - 332,4
Pitkäaikaiset korolliset vuokrasopimusvelat - 161,1 161,1
Lyhytaikaiset korolliset vuokrasopimusvelat - 46,8 46,8

207,9

2. Valuuttakurssit
1-12 1-12

Keskikurssi 2019 2018
RUB 72,4593 74,0551
SEK 10,5867 10,2567
NOK 9,8497 9,6006

Päätöskurssi 31.12.2019 31.12.2018
RUB 69,9563 79,7153
SEK 10,4468 10,2548
NOK 9,8638 9,9483

Taulukossa esitetyn lisäksi aikaisemmin 31.12.2018 taseella tunnistetut IAS 17 aineelliset hyödykkeet määrältään 9,5
miljoonaa euroa yhdistetään tase-erään käyttöoikeusomaisuuserät.

Taulukossa esitetyn lisäksi aikaisemmin 31.12.2018 taseella tunnistetut IAS 17 korolliset lainat määrältään 10,0
miljoonaa euroa yhdistetään yllä esitettyihin vuokrasopimusvelan tase-eriin.

*Muut erät sisältää muun muassa IFRS 16 myötä taseelle aktivoituja pidempiä vuokrakausia kuin on aiemmin esitetty
vuokrasopimusvastuuna.



3. Toimintasegmentit

10-12
2019

miljoonaa euroa

Posti-,
paketti- ja

logistiikka-
palvelut

Itella
Venäjä

Segmentit
yhteensä

Muu
toiminta ja

kohdista-
mattomat

Elimi-
noinnit

Konserni
yhteensä

Myynti konsernin ulkopuolelle 369,9 23,0 392,9 0,0 392,9
Segmenttien välinen myynti 0,2 0,0 0,2 0,4 -0,6
Liikevaihto 370,1 23,0 393,2 0,4 -0,6 392,9

Käyttökate 24,0 1,9 25,9 6,9 32,8
Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät:
Henkilöstön uudelleenjärjestelyt -1,0 -1,0 0,0 -1,1
Tytäryhtiöiden, liiketoimintojen ja kiinteistöjen
luovutukset, voitto (-) /tappio (+) 0,5 0,5 0,5
Varaukset tappiollisista sopimuksista 2,7 2,7 2,7
Muut erityiserät 0,5 0,5 -0,5 0,0
Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät yhteensä -0,5 3,2 2,6 -0,5 2,2
Oikaistu käyttökate 23,5 5,1 28,5 6,5 35,0

Liiketulos -2,7 -0,5 -3,1 0,4 -2,8
Liiketulokseen sisältyvät erityiserät:
Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät -0,5 3,2 2,6 -0,5 2,2
Arvonalentumiset 4,0 4,0 2,0 6,0
Erityiserät yhteensä 3,5 3,2 6,6 1,5 8,2
Oikaistu liiketulos 0,8 2,7 3,5 1,9 5,4

Rahoitustuotot ja -kulut -0,8
Tuloverot 0,5
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista -4,1

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,0
Tilikauden tulos -4,1

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.

Postin raportoitaviin segmentteihin sisältyy neljä toimintasegmenttiä: Postipalvelut, Paketti ja verkkokauppa, Logistiikkaratkaisut ja
Itella Venäjä. Postipalvelut, Paketti ja verkkokauppa ja Logistiikkaratkaisujen toimintasegmentit on yhdistetty yhdeksi
raportoitavaksi segmentiksi, jonka nimi on Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut.

Postipalvelut vastaa kirje-, lehti- ja markkinointipalveluista sekä dokumenttien lähetys- ja digitointipalveluista. Paketti ja
verkkokauppa sekä Logistiikkaratkaisut -liiketoimintaryhmät vastaavat  kokonaisvaltaisista toimitusketjuratkaisuista, paketti ja
verkkokaupan palveluista, yritysten kuljetuspalveluista sekä varastoinnista ja lisäpalveluista. Itella Venäjä tarjoaa kattavat
logistiikkapalvelut sekä venäläisille että kansainvälisille yrityksille.

Konsernin liikevaihdosta merkittävin osuus tulee kotimaasta. Liikevaihdon jakauma maantieteellisesti on esitetty liitetiedossa 4.
Liikevaihto maantieteellisten alueiden mukaan. Posti-, paketti ja logistiikkapalveluihin sisältyvien Postipalvelujen sekä Paketti ja
verkkokauppa -segmenttien asiakaskunta on laaja ja sisältää yksityis- ja yritysasiakkaat, julkishallinnon asiakkaat sekä ulkomaiset
postihallinnot. Palvelut ovat pääsääntöisesti lyhytkestoisia palveluja. Logistiikkaratkaisut palvelee yritysasiakkaita pidempiaikaisilla
sopimuksilla. Itella Venäjän asiakaskunta koostuu venäläisistä ja kansainvälisistä yrityksistä ja toiminta-alueena on Venäjä.



10-12
2018

miljoonaa euroa

Posti-,
paketti- ja

logistiikka-
palvelut

Itella
Venäjä

Segmentit
yhteensä

Muu
toiminta ja

kohdista-
mattomat

Elimi-
noinnit

Konserni
yhteensä

Myynti konsernin ulkopuolelle 393,5 27,2 420,8 0,0 420,8
Segmenttien välinen myynti 0,4 0,0 0,4 1,0 -1,4
Liikevaihto 393,9 27,2 421,2 1,0 -1,4 420,8

Käyttökate 32,8 -1,1 31,7 2,0 33,7
Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät:
Henkilöstön uudelleenjärjestelyt -0,6 0,1 -0,5 0,0 -0,4
Tytäryhtiöiden, liiketoimintojen ja kiinteistöjen
luovutukset, voitto (-) /tappio (+) 1,3 1,3 -1,7 -0,4
Varaukset tappiollisista sopimuksista 0,9 2,9 3,7 3,7
Muutokset ehdollisissa lisäkauppahinnoissa -0,2 -0,2 -0,2
Muut erityiserät 0,0 0,0 0,0
Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät yhteensä 0,1 4,3 4,4 -1,6 2,8
Oikaistu käyttökate 32,9 3,2 36,1 0,3 36,4

Liiketulos 21,4 -2,6 18,9 -2,3 16,5
Liiketulokseen sisältyvät erityiserät:
Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät 0,1 4,3 4,4 -1,6 2,8
Arvonalentumiset 1,2 0,0 1,2 1,2
Erityiserät yhteensä 1,3 4,3 5,6 -1,6 4,0
Oikaistu liiketulos 22,7 1,7 24,4 -3,9 20,5

Rahoitustuotot ja -kulut -1,0
Tuloverot 1,5
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 14,1

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,2
Tilikauden tulos 14,3

1-12
2019

miljoonaa euroa

Posti-,
paketti- ja

logistiikka-
palvelut

Itella
Venäjä

Segmentit
yhteensä

Muu
toiminta ja

kohdista-
mattomat

Elimi-
noinnit

Konserni
yhteensä

Myynti konsernin ulkopuolelle 1 481,4 82,8 1 564,3 0,3 1 564,6
Segmenttien välinen myynti 0,8 0,0 0,8 1,7 -2,5
Liikevaihto 1 482,2 82,8 1 565,0 2,0 -2,5 1 564,6

Käyttökate 126,2 10,4 136,6 4,0 140,6
Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät:
Henkilöstön uudelleenjärjestelyt 6,0 6,0 0,5 6,4
Tytäryhtiöiden, liiketoimintojen ja kiinteistöjen
luovutukset, voitto (-) /tappio (+) 0,5 -0,1 0,5 -1,7 -1,3
Varaukset tappiollisista sopimuksista 1,6 1,6 1,6
Muut erityiserät 2,5 1,9 4,4 3,3 7,7
Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät yhteensä 9,0 3,5 12,5 2,1 14,5
Oikaistu käyttökate 135,2 13,9 149,1 6,0 155,1

Liiketulos 30,4 -0,1 30,3 -11,8 18,5
Liiketulokseen sisältyvät erityiserät:
Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät 9,0 3,5 12,5 2,1 14,5
Arvonalentumiset 4,0 4,0 2,0 6,0
Erityiserät yhteensä 13,0 3,5 16,5 4,0 20,5
Oikaistu liiketulos 43,4 3,4 46,8 -7,8 39,0

Rahoitustuotot ja -kulut -2,0
Tuloverot 2,4
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 14,1

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 4,9
Tilikauden tulos 19,0



1-12
2018

miljoonaa euroa

Posti-,
paketti- ja

logistiikka-
palvelut

Itella
Venäjä

Segmentit
yhteensä

Muu
toiminta ja

kohdista-
mattomat

Elimi-
noinnit

Konserni
yhteensä

Myynti konsernin ulkopuolelle 1 455,4 103,9 1 559,2 0,1 1 559,3
Segmenttien välinen myynti 1,8 0,0 1,8 4,2 -6,0
Liikevaihto 1 457,2 103,9 1 561,1 4,2 -6,0 1 559,3

Käyttökate 96,0 4,9 100,9 3,5 104,5
Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät:
Henkilöstön uudelleenjärjestelyt 0,7 0,3 1,0 0,0 1,0
Tytäryhtiöiden, liiketoimintojen ja kiinteistöjen
luovutukset, voitto (-) /tappio (+) -2,0 1,3 -0,7 -1,7 -2,4
Varaukset tappiollisista sopimuksista 0,9 2,0 2,9 2,9
Muutokset ehdollisissa lisäkauppahinnoissa -0,2 -0,2 -0,2
Muut erityiserät 0,3 0,3 4,7 5,0
Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät yhteensä -0,3 3,7 3,3 3,0 6,3
Oikaistu käyttökate 95,6 8,6 104,2 6,5 110,8

Liiketulos 53,0 -1,2 51,8 -12,5 39,3
Liiketulokseen sisältyvät erityiserät:
Käyttökatteeseen sisältyvät erityiserät -0,3 3,7 3,3 3,0 6,3
Arvonalentumiset 1,2 0,2 1,4 1,4
Erityiserät yhteensä 0,8 3,8 4,7 3,0 7,7
Oikaistu liiketulos 53,9 2,6 56,5 -9,5 47,0

Rahoitustuotot ja -kulut -0,5
Tuloverot 4,2
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 34,6

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista -33,9
Tilikauden tulos 0,7

Posti-, paketti- ja logistiikkapalveluiden liikevaihto
10-12 10-12 1-12 1-12

miljoonaa euroa 2019 2018 2019 2018
Postipalvelut 171,1 203,1 683,9 737,8
Paketti ja verkkokauppa 105,2 113,4 407,7 407,6
Logistiikkaratkaisut 95,1 78,7 396,7 316,4
Muut ja eliminoinnit -1,3 -1,3 -6,1 -4,6
Yhteensä 370,1 393,9 1 482,2 1 457,2



31.12.2019

miljoonaa euroa

Posti-,
paketti- ja

logistiikka-
palvelut

Itella
Venäjä

Segmentit
yhteensä

Muu
toiminta ja

kohdista-
mattomat

Elimi-
noinnit

Konserni
yhteensä

Varat 868,0 113,2 981,2 214,2 -1,0 1 194,4
Velat 358,3 23,1 381,4 369,1 -1,0 749,5

Investoinnit 97,1 2,7 99,8 33,9 133,7
Poistot 91,5 10,4 102,0 12,9 114,9
Arvonalentumiset 4,3 0,1 4,4 2,8 7,2
Henkilöstö kauden lopussa 18 588 1 255 19 843 625 20 468
Henkilöstö keskimäärin, FTE 14 577 1 307 15 884 685 16 569

31.12.2018

miljoonaa euroa
Varat 607,3 113,1 720,3 292,8 -8,0 1 005,1
Velat 348,9 26,8 375,7 193,7 -8,0 561,4

Investoinnit 33,6 2,2 35,8 26,4 62,1
Poistot 41,6 6,0 47,6 16,0 63,6
Arvonalentumiset 1,4 0,2 1,6 0,0 1,6
Henkilöstö kauden lopussa 15 746 1 734 17 480 705 18 185
Henkilöstö keskimäärin, FTE 13 769 1 960 15 729 696 16 425



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

miljoonaa euroa 2019 2018 2019 2018
Suomi 328,0 348,7 1 311,8 1 270,8
Muut Pohjoismaat 19,1 22,0 81,8 95,1
Venäjä 22,8 27,0 82,4 103,0
Muut maat 23,0 23,0 88,5 90,4
Yhteensä 392,9 420,7 1 564,6 1 559,3

Myyntituottojen jaottelu on esitetty liitetiedossa 3. Toimintasegmentit.

5. Hankitut, myydyt ja lopetetut liiketoiminnot

Lopetetut toiminnot

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

miljoonaa euroa 2019 2018 2019 2018
Liikevaihto 0,0 17,4 16,3 62,1
Myyntivoitto vähennettynä myyntiin liittyvillä kuluilla 0,0 4,5
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,1 0,4 -1,9
Poistot ja arvonalentumiset 0,0 -1,2 -1,0 -34,2
Liiketoiminnan muut kulut 0,0 -15,9 -15,2 -59,6
Liiketulos 0,0 0,4 4,9 -33,6

Rahoituskulut 0,0 -0,1 -0,1 -0,3
Tuloverot 0,0 0,0 0,1 0,0
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,0 0,2 4,9 -33,9

Myytyjen liiketoimintojen nettovarat

Myydyt varat
miljoonaa euroa
Aineettomat hyödykkeet 61,2
Aineelliset hyödykkeet 1,1
Saamiset 13,6
Rahavarat 5,3
Varat yhteensä 81,2

Myydyt velat
miljoonaa euroa
Laskennallinen verovelka 2,5
Korolliset velat 21,1
Ostovelat ja muut velat 19,1
Velat yhteensä 42,7
Myydyt nettovarat 38,5

Lopetettujen toimintojen rahavirta
10-12 10-12 1-12 1-12

miljoonaa euroa 2019 2018 2019 2018
Liiketoiminnan rahavirta - -2,3 1,3 3,0
Investointien rahavirta - -1,0 58,5 -4,0

Posti Group Oyj myi ensimmäisellä vuosineljänneksellä tytäryhtiönsä OpusCapita Solutions Oy:n. Transaktion johdosta
OpusCapita-segmentti esitetään lopetettuna toimintona ja samoin vertailukaudet on oikaistu vastaavasti. Lopetettujen
toimintojen kokonaistulos 2019 oli 4,9 (-33,6) miljoonaa euroa.



Hankitut liiketoiminnat 2019

Hankinnan tuloksena kirjatut varat ja velat Transval
Hankitut varat

miljoonaa euroa Käypä arvo
Aineettomat hyödykkeet 18,9
Aineelliset hyödykkeet 10,6
Vaihto-omaisuus 0,9
Saamiset 20,5
Rahavarat 9,2
Vaikutus varoihin 60,1

Hankitut velat
miljoonaa euroa
Laskennallinen verovelka 3,9
Korolliset velat 29,0
Ostovelat ja muut velat 21,8
Vaikutus velkoihin 54,7
Hankittu nettovarallisuus 5,4

Hankintamenon muodostuminen
miljoonaa euroa
Kauppahinta 50,2
Kokonaishankintameno 50,2
Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo 5,4
Liikearvo 44,8

Hankinnan vaikutus konsernin rahavirtaan
miljoonaa euroa
Rahana maksettu kauppahinta 50,2
Hankitut rahavarat 9,2
Rahavirta 41,0

Myydyt liiketoiminnot 2019

Viimeisellä vuosineljänneksellä Postin logistiikkaratkaisut-liiketoimintaryhmä irtautui ei-synergisistä lämpösäädellyn
elintarvikelogistiikan liiketoiminnoista liiketoimintakaupoilla. Irtautumiseen liittyen on kirjattu liiketoiminnan muita tuottoja 0,4
miljoonaa euroa ja kustannuksia 0,9 miljoonaa euroa. Erät on raportoitu erityiserissä. Kaupoilla ei ollut olennaista vaikutusta
konsernin taseeseen tai tuloslaskelmaan.

Posti hankki sisälogistiikkayhtiö Suomen Transval Group Oy:n 25.1.2019 koko osakekannan. Hankinnasta tiedotettiin
syyskuussa 2018. Hankinta oli osa Postin logistiikkapalvelujen kasvustrategiaa ja kaupan myötä Postista on tullut merkittävä
operaattori logistiikan ulkoistusratkaisuille Suomessa. Yrityskaupasta syntyi 44,8 miljoonaa euroa liikearvoa. Yrityskaupan
ansiosta Posti pystyy laajentamaan palveluitaan tarjoamalla logistiikan ulkoistusratkaisuiden kokonaispalveluita, sisältäen
varastointi-, sisälogistiikka- ja henkilöstöpalvelut.

Syyskuussa Posti Group Oyj osti E-Log Services Oy:n, joka omistaa paketti- ja verkkokaupan palveluita tarjoavan
Pakettikaupan. Hankinnalla ei ollut merkittävää vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan tai taseeseen.



6. Aineelliset hyödykkeet ja käyttöoikeusomaisuuserät

miljoonaa euroa 31.12.2019 31.12.2018
Kirjanpitoarvo 1.1. 327,6 346,4
Laatimisperiaatteen muutos, IFRS 16 -9,5
Hankitut liiketoiminnat 5,9
Lisäykset 32,8 46,6
Myydyt liiketoiminnat -5,7 -0,5
Vähennykset ja siirrot -4,2 -1,3
Poistot, jatkuvat toiminnot -43,4 -51,2
Arvonalentumiset, jatkuvat toiminnot -0,4 0,0
Poistot ja arvonalentumiset, lopetetut toiminnot -0,1 -0,1
Muuntoerot 11,0 -12,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 314,0 327,6

miljoonaa euroa 31.12.2019 31.12.2018
Kirjanpitoarvo 1.1. 0,0 0,0
Laatimisperiaatteen muutos, IFRS 16 217,4
Hankitut liiketoiminnat 4,8
Lisäykset 28,5
Myydyt liiketoiminnat -1,0
Vähennykset ja siirrot -2,6
Poistot, jatkuvat toiminnot -55,7
Poistot ja arvonalentumiset, lopetetut toiminnot 0,1
Muuntoerot -1,1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 190,5 0,0

Erittely käyttöoikeusomaisuuseristä:

miljoonaa euroa 31.12.2019 31.12.2018
Maa-alueet 0,3
Rakennukset 163,7
Ajoneuvot 21,3
Koneet ja muut 5,1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 190,5 0,0

7. Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet

miljoonaa euroa 31.12.2019 31.12.2018
Kirjanpitoarvo 1.1. 204,4 237,7
Hankitut liiketoiminnat 66,2 0,0
Lisäykset 22,2 19,2
Myydyt liiketoiminnat -60,9 -4,1
Vähennykset ja siirrot 3,0 -0,3
Poistot, jatkuvat toiminnot -15,8 -11,8
Arvonalentumiset, jatkuvat toiminnot -6,8 -1,5
Poistot ja arvonalentumiset, lopetetut toiminnot -0,9 -34,1
Muuntoerot -0,8 -0,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 210,4 204,4

Muutokset käyttöoikeusomaisuuserien kirjanpitoarvoissa ovat seuraavanlaiset:

Muutokset aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvoissa ovat seuraavanlaiset:

Muutokset liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvoissa ovat seuraavanlaiset:



8. Nettovelka ja likvidit varat

miljoonaa euroa Rahoitusvelat
Vuokrasopi-
musvelat

Rahoitusvelat
yhteensä Likvidit varat

Saamis-
todistukset

Nettovelka
yhteensä

Kirjanpitoarvo 1.1.2019 119,7 10,0 129,7 131,0 30,0 -31,3
Rahavirta -15,6 -55,2 -70,8 10,5 -15,0 -66,3
Liiketoimintahankinnat 24,3 4,3 28,6 0,0 0,0 28,6

0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,0 -0,2
Muut ei-kassaperusteiset muutokset 0,1 233,5 233,6 0,0 0,0 233,6
Kirjanpitoarvo 31.12.2019 128,5 192,5 321,0 141,7 15,0 164,3
Käyvät arvot 31.12.2019 129,0 192,5 321,5

miljoonaa euroa Rahoitusvelat
Vuokrasopi-
musvelat

Rahoitusvelat
yhteensä Likvidit varat

Saamis-
todistukset

Nettovelka
yhteensä

Kirjanpitoarvo 1.1.2018 100,7 19,3 120,0 123,7 39,7 -43,4
Rahavirta 19,2 -9,6 9,5 7,9 -9,7 11,4
Liiketoimintahankinnat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,5
Muut ei-kassaperusteiset muutokset -0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 0,2
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 119,7 10,0 129,7 131,0 30,0 -31,3
Käyvät arvot 31.12.2018 120,3 10,0 130,2

miljoonaa euroa 31.12.2019 31.12.2018
Rahavarat 54,9 106,6
Rahamarkkinasijoitukset ja sijoitukset joukkovelkakirjalainoihin 86,8 24,5
Likvidit varat 141,7 131,0

Valuuttakurssien muutosten vaikutus

Valuuttakurssien muutosten vaikutus



9. Käyvän arvon hierarkia käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista ja -veloista

miljoonaa euroa Yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3
31.12.2019
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat
Pitkäaikaiset saamiset

Muut pitkäaikaiset sijoitukset 1,0 1,0

Johdannaissopimukset
Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa 0,1 0,1

Yhteensä 1,1 0,1 1,0

Käypään arvoon arvostetut rahoitusvelat
Muut pitkäaikaiset velat

Johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa 1,6 1,6

Yhteensä 1,6 1,6

miljoonaa euroa Yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3
31.12.2018
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat

Johdannaissopimukset
Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa 0,1 0,1
Valuuttajohdannaiset, suojauslaskennassa 0,1 0,1

Pääomarahastosijoitukset 0,0 0,0
Yhteensä 0,2 0,1 0,0

Käypään arvoon arvostetut rahoitusvelat
Muut pitkäaikaiset velat

Johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa 0,9 0,9

Ostovelat ja muut velat
Johdannaissopimukset

Valuuttajohdannaiset, ei suojauslaskennassa 0,1 0,1
Yhteensä 1,0 1,0 0,0

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

Lyhytaikaiset rahoitusvarat



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.

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

Vakuudet

miljoonaa euroa 31.12.2019 31.12.2018
Omasta puolesta annetut vakuudet

Pankkitakaukset 9,1 7,4
Takaukset 3,6 3,8
Pantit 0,0 0,1

Yhteensä 12,7 11,3

Taseen ulkopuoliset vastuut vuokrasopimuksista

miljoonaa euroa 31.12.2019 31.12.2018
Vähimmäisvuokrien erääntymisajat:

1 vuoden kuluessa 8,8 51,5
1-5 vuoden kuluessa 0,5 108,9
Yli 5 vuoden kuluessa 57,7

Yhteensä 9,3 218,2

Valuuttatermiinien käypä arvo lasketaan arvostamalla termiinisopimukset raportointipäivän termiinikursseihin.
Koronvaihtosopimusten käyvät arvot lasketaan diskonttaamalla sopimusten ennakoidut kassavirrat
raportointipäivän markkinakorkokäyrillä. Pääomarahastojen arvostuksessa käytetään ulkopuolisten
varainhoitajien toimittamia arvostuslaskelmia, jotka perustuvat yleisiin pääomarahastojen käytössä oleviin
arvostusmalleihin. Asetetun myyntioption arvo on määritetty sopimusperusteisten ennakoitujen kassavirtojen
perusteella.

Vuokrasopimuksiin liittyvät vastuut ovat pienentyneet tilikaudella 2019 IFRS 16-standardin käyttöönoton
myötä, koska lähes kaikki vuokrasopimukset on kirjattu taseeseen.

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

Konsernilla oli raportointihetkellä myös rahoitusinstrumentteja, joita ei ole arvostettu käypään arvoon.
Joukkovelkakirjalainasijoitusten käypä arvo oli 26,6 milj. euroa ja niiden kirjanpitoarvo oli 26,6 milj. euroa.
Muiden rahoitusinstrumenttien käypä arvo ei eroa olennaisesti kirjanpitoarvosta, koska ne ovat luonteeltaan
lyhytaikaisia.



Muut ehdolliset velat

Johdannaissopimukset

miljoonaa euroa 31.12.2019 31.12.2018
Valuuttajohdannaiset
Ei suojauslaskennassa
Käypä arvo 0,1 0,0
Nimellisarvo 6,2 10,9

Suojauslaskennassa
Käypä arvo 0,1
Nimellisarvo 3,2

Korkojohdannaiset
Suojauslaskennassa
Käypä arvo -1,6 -0,9
Nimellisarvo 60,0 60,0

11. Raportointikauden jälkeiset tapahtumat

Posti Group Oyj:n hallitus nimitti DI Turkka Kuusiston, 40, Posti Group Oyj:n toimitusjohtajaksi 6.2.2020
alkaen. Kuusisto on toiminut Posti Groupin väliaikaisena toimitusjohtajana 1.10.2019 lähtien ja Posti Groupin
johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2016 lähtien.

Posti Oy ja Alma Mediaan kuuluvat Alma Media Kustannus Oy ja Alma Manu Oy liiketoimintakaupan ja
jakelupalvelusopimuksen myötä Alma Media Kustannus Oy:n julkaisemien lehtien varhaisjakelu siirtyi Postille
1.1.2020 lähtien.

Konsernilla on ympäristövastuu Pohjois-Pasilassa sijaitsevien tonttien maa-alueen puhdistamisesta saadun
ympäristöluvan mukaisesti. Vastuu on arviolta 19,9 miljoonaa euroa ja se realisoituu mikäli tontteja aletaan
rakentaa.
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