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Posti pähkinänkuoressa

Toimintaa 9 maassa

Liikevaihto 1 859
miljoonaa euroa

Henkilöstöä 23 000

Posti- ja logistiikkapalvelut, verkkokaupan
palvelut ja taloushallinnon ulkoistuspalvelut

Lähes
400-vuotinen
historia

Yksi omistaja: Suomen valtio

Yli 200 000
yritysasiakasta

2 brändiä:
Suomessa              ,
muissa toimintamaissa

2015



MEGATRENDIT
• Postitoiminnan raju murros
• Verkkokaupan vyöry, kuluttajan

päätösvalta kasvaa
• Venäjän kasvumarkkinat
• Hitaan talouskasvun jakso

Euroopassa

STRATEGISET
TAVOITTEET
• Lisäarvoa tuottavat

ratkaisut asiakkaalle
• Kannattavalla kasvulla

markkinajohtajaksi
Suomessa ja venäjällä

• Verkkokaupan
mahdollistaja

• Askel edellä toimialan
murroksessa

• Paras työpaikka

MISSIO
Perustehtävämme on pitää

huolta kaupankäynnin ja
arjen sujuvuudesta

ASIAKASLUPAUS
Helppo, nopea, luotettava ja

vastuullinen

ARVOT
Menestyminen asiakkaan kanssa

Kehittyminen ja innovointi
Vastuun ottaminen

Yhdessä onnistuminen

Visiomme 2020
Sinun ensisijainen valintasi postin,

logistiikan ja verkkokaupan palveluissa.

Palvelut
lähettäjille

Palvelut
vastaanottajille

Palvelut tuotteiden
varastointiin ja toimitukseen

PAINOPISTE-
ALUEET
• Kasvu
• Turvallisuus
• Kulttuuri & kyvykkyydet
• Asiakaskokemus
• Toiminnan

erinomaisuus

2015
OpusCapita on keskeinen osa konsernia roolinaan

omistaja-arvon kasvattaminen. Sillä on oma visionsa.



Vuonna 2018 olemme asiakkaan ensisijainen
valinta postin ja logistiikan palveluissa Suomessa,
Baltiassa ja Venäjällä.

Vuonna 2018  postipalvelut sekä paketti- ja
logistiikkapalvelut yhdessä OpusCapitan kanssa
muodostavat liiketoimintamme
ja kannattavuutemme ytimen.

Vuonna 2018 Posti on arvostettu palveluntarjoaja
digitaalisissa palveluissa ja verkkokaupan
kehittymistä edistävissä ratkaisuissa.

Vuonna 2018 Postin Tuotannossa digitaalisten
ratkaisujen hyödyntäminen, laatu ja
kustannustehokkuus ovat toimialan
parhaimmistoa.

Postin strategia

2015



Neljä liiketoimintaryhmää

Postipalvelut Paketti- ja
logistiikka-
palvelut

Itella
Venäjä

OpusCapita

2015



• Asiakaslupauksemme: Helppo, nopea, luotettava ja vastuullinen

• Palvelumme ulottuvat aina Kaukoidän rahtikuljetuksista varaston
kautta myymälän hyllyyn ja loppuasiakkaalle asti

• Suomen laajin palveluverkosto, kattaa kaikki asiakkaidemme
tarvitsemat posti-, logistiikka- ja verkkokaupan palvelut

• Monet palveluista on saatavilla myös sähköisesti
verkkopalvelussamme

Palvelumme Hoidamme yhteensä
24 miljoona

asiakaspalvelu-
tapahtumaa
vuodessa

2015



Suomen kattavin palvelupisteverkosto

Kuljetamme joka
päivä noin 9
miljoonaa

postilähetystä

2015

878
postia

100
noutopistettä

470
pakettiautomaattia

11
yrityspistettä

Haja-asutus-
alueen konsepti

Kotiinkuljetus
ja noutomerkki-

palvelu

Posti verkossa
Puhelin-, ja verkko-
palvelut, mm. Net-

posti, verkkokauppa
ja neuvonta

Yli 6 700
kirjelaatikkoa

Yli 3 200
postimerkkien
jälleenmyyjää



• Tuotekohtainen jakelukokeilu

• Uusi tuote (Postinen) osoitteettomaan mainontaan

• Ateriakuljetukset esimerkiksi päiväkoteihin ja
vanhuksille jo 100 paikkakunnalla

• Älylokerikko Helsingin Kalasatamaan vuonna 2015

• Paketille itse tehty lähtöselvitys

• Lentorahti kohti paperitonta rahtikuljetusta,
sähköinen lentorahtikirja (eAWB) käyttöön

• Tullin ELEX-vientijärjestelmän suorasanoma-asiointi
käyttöön

• Venäjänkielisen kirjaston valikoima saatavilla
maanlaajuisesti pakettiautomaattiverkoston
välityksellä

Palvelukehitystä
- kasvua lähilogistiikasta ja kotijakelusta

2015



Posti taskussa 24 h

• Posti vastaa asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin ja tarjoaa aikaan tai
paikkaan sitoutumattomia verkkopalveluja:

• Digitaalisia palveluja yritys- ja henkilöasiakkaille

• Palvelut ovat saatavissa kaikkiin päätelaitteisiin, myös älypuhelimiin

• Postiasiointi onnistuu uudistusten jälkeen verkossa 24 h. Asiakas voi
esimerkiksi lähettää paketit helposti itse ja jättää valmiin lähetyksen
palvelupisteeseen jonottamatta.

2015



Henkilöstö

Naisia 38 % -

miehiä 62 %

Henkilöstöä 23 00028 000 työhakemusta vuosittain

Monikulttuurinen

työpaikka – 85 eri
kansalaisuutta

Mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa

2 000 kesätyöntekijää,

3 300 jouluapulaista
Suomen monimuotoisuus-
verkoston jäsen

2015





Kotimaan
kuljetuspalvelut
Vaski-kirjaston
kirjastokuljetuspalvelut
Postin alueelliset
sopimuskuljetukset

1/29/2016
12 Posti



Suomen kattavin verkosto
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Suomen kattavin
palveluverkko yritys- ja

kuluttajatoimituksiin
sekä verkkokauppaan.

Lähetykset perillä
samana tai seuraavana

päivänä tarpeittesi
mukaan.

Palvelujen tilaus ja
seuranta verkon kautta

24/7.

Posti
toimittaa yli

2,7 milj.
rahtikuljetusta

vuodessa

Palveluitamme
käyttää vuosittain yli

20 000
yriitysasiakasta

Posti toimittaa

31 milj.
pakettia vuodessa



Lähetykset luotettavasti ja tehokkaasti
yön yli koko Suomessa
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27
terminaalia

7
logistiikkakeskusta

Oma
kuljetuskalusto

Luotetut
kumppanit



Kotiinkuljetus ja monipuolinen
noutopisteverkosto
Kuluttajan vapaasti valittavissa
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Yhteensä 24 miljoonaa asiakaskohtaamista vuosittain

Postit
n.900

Pakettiautomaatit
n. 460

Noutopisteet
n. 100

Kotiinkuljetus

Yli miljoona toimitusta vuosittain



Kotimaan kuljetuspalvelumme
Kuljetamme lähetykset paketista koko kuormaan sisältäen aikataulutetut
pakettikuljetukset ja rahdin.
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Yrityksiltä
yrityksille

Yrityksiltä
kuluttajille

Paketit, rahti, osakuorma ja täyskuorma
Kaikkiin kuljetuksiin voit tilata
noudon ja monipuoliset
lisäpalvelut.

Paketti noutopisteeseen,
kotiinkuljetus
ja palautukset



Tänään
Pikakuljetus

Huomenna
Yön yli toimitukset

Rahti, osa- ja täyskuormat
sovitun aikataulun mukaan.

Lähetyskohtainen seuranta

Paketit klo 9 mennessä.

Yritysten väliset kuljetuspalvelut
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09:00

14:00

17:00

Yritysten väliset kuljetukset perille yön yli tai jopa samana päivänä kotimaassa.

Paketit klo 14
mennessä

Kylmäkuljetus
klo 14 mennessä
Paketin ja lämpötilan

seurannat

Paketit samana
työpäivänä klo 17

mennessä

Kaikki lähetykset ovat seurattavissa. Kylmäkuljetus myös lämpötilan osalta.



Yrityspaketit perille yön yli tai jopa saman
päivän aikana.

1/29/2016
Posti18

Lähetykset  perille klo
9.00 mennessä kattavasti

ympäri Suomea.
Morning

Paketit, rullakot ja lavat
ovelta-ovelle tehokkaasti
perille klo 14 mennessä.

Business Day

Varmista tuotteidesi
saatavuus ja näkyvyys.

Hyllytyspalvelu

Kuljetukset vaikka
työhuoneeseen asti.

Täsmäpaikka

Säännölliset kuljetukset
toimipisteiden välillä.

Salkkukuljetus

Nopeat toimitukset
isommissa kaupungeissa

saman päivän aikana.
Express City



Haluatko palvella asiakkaitasi
luotettavasti ja kustannustehokkaasti
kaikkialla Suomessa?
Alueelliset sopimuskuljetukset  (Express Business Day)

Yksittäisistä paketeista lavakuormiin seuraavaksi
työpäiväksi kaikkialle Suomeen.
• Jaetaan vastaanottajalla seuraavana työpäivänä klo

14 mennessä

• Kattava palvelualue ja viisipäiväinen jakelu takaavat,
että asiakkaasi saavat palvelun samanlaisena
kaikkialla Suomessa

• Yksinkertainen hinnoittelu helpottaa kustannusten
seurantaa
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Kysymyksiä

• Miten aineistoa lajitellaan? Nyt meille Raisioon tulee keskiviikkoisin tosi isot kuormat,
ma ja pe erittäin pienet. Ennen oli tasaisemmat kuljetukset. Tyhjiä laatikoita kertyy
paljon. Minne toimitan ne?

• Miksi tulevassa laatikoissa on vain yksi kirja? Laatikon päällä lukee kirjaston osoite
ISOLLA. Onko tämä ISOLLA TEKSTATTU lappu kirjaston vai Postin tekemä laatikon
päälle? Posti ei kirjoita mitään laatikoiden päälle.

• Postinjakaja ihmettelee, miksi emme kuittaa lähetyslappia, joka on lähetyksen päällä?

• Kaikki kuljettajat eivät ole noudattaneet ohjeistusta. Kirjastolta ei tarvita kuittausta.

• Voinko tehdä kaikki lähetyspäivän osoitekortit tiedostoon ja tulostaa yhdellä
tulostuskäskyllä?

• Monipakettilähetyksessä kyllä. Yksittäisessä paketissa ei.
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Kuljetus lajittelee ja lähettää sitä mukaa kuin pääkirjastosta tulee laatikoita . Tämä kuormien
epätasaisuus ei ole postista kiinni.
Tyhjät ylimääräiset laatikot voi palauttaa kuljetuksen mukana postin varastoon



Kysymyksiä

• Mistä johtuu, että Raisiossa kuljetukset usein ruuhkautuneet keskiviikolle ja
maanantaina ja perjantain kuljetukset ovat olleet melko pieniä?
Ruuhkautuminen yhteen päivään vaikuttaa kirjaston työvuoroihin ja
miehityukseen kun keskiviikon kuljetus tulee hieman myöhemmin, kuin muina
aikoina.

• Postilla on muitakin kuljetuksia samoilla vuoroilla ja kuljetus on ollut
Raisiossa sovitun aikataulun rajoissa. Kaikki lähetykset kuljetetaan niinä
päivinä, kuin on sovittu.

• Toivomme, että Postin laskuissa laskutetaan erikseen pelkistä
kirjastokuljetuksista, eli muut kunnalta laskutettavat maksut olisivat eri
laskuissa. Laskuun pitäisi saada erittely käyntikertojen
lukumäärästä/kirjasto/kuukausi.

• Jokaisella kirjastolla pitäisi olla jo oma laskutusosoitetunnus
asiakasnumeron lisäksi. Laskun liitteeksi erittely pitää toimittaa
manuaalisesti.
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Kysymyksiä

• Edelleen käyntejä vääränä päivänä tai väärään aikaan. Mistä tämä johtuu?

• Virheet ovat inhimillisiä. Ihmiset tekevät virheitä.

• Prinettitarran liittäminen kuljetuslaatikkoon pitäisi estää väärään paikkaan
tulevat kuljetukset. Kuitenkin niitä silloin tällöin tulee. Mistä tämä johtuu?

• Ihmiset tekevät virheitä.

• Prinettiohjelman käyttö ja tulostus
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Sujuvampi arki.
Kysy meiltä miten.


