2022
Yritysesittely

Päivitetty vuoden 2021 luvuilla
28.4.2022

Pohjoismaiden halutuin
kuljetusyritys
Visiomme
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Me teemme
arjesta helpompaa
Tarkoituksemme
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Luotettavuus
ABC-johtajuus
Vastuullisuus
PostNordin tavoitekulttuuri
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Olemme sitoutuneita
tärkeään tehtäväämme osana
pohjoismaista yhteiskuntaa.
Teemme kaikkien Pohjoismaissa
asuvien ja työskentelevien arjesta
helpompaa ja vastuullisempaa.
Me toimitamme paketit välittäen.
Luotettavuus

ABC-johtajuus

Vastuullisuus

Pidämme lupauksemme ja
teemme yhdessä parhaamme
tehdäksemme arjesta
helpompaa.

Olemme vastuullisia (Accountable),
rohkeita (Brave) ja sitoutuneita
(Committed) johtaessamme muutosta –
johdamme sitten itseämme tai muita.

Haastamme vallitsevia käsityksiä
ja haastamme itsemme löytämään
innovatiivisia ratkaisuja.

Haluamme olla luottamuksen
arvoisia niin asiakas- ja
kumppanuussuhteissa kuin
kollegojen kesken.

Arvostamme tiimityötä, olemme reiluja ja
rakennamme positiivisia suhteita kollegoihin.

Tavoitteenamme on suorituskykyinen
kulttuuri, jossa ongelmat kohdataan
ratkaisukeskeisesti.

Rakennamme onnistumisten perustalle
ja opimme sekä kollegoiltamme että
virheistämme.

Tähtäämme vastuulliseen
toimintaan sekä lyhyellä että
pitkällä aikavälillä.
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Läsnäolo
Luotettavuus
Vastuullisuus
PostNordin asiakaslupaus
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Lyhyesti PostNordista

Liikevaihto 4,1 mrd. EUR

Liiketulos 250 milj. EUR

28 500 työntekijää

226 miljoonaa pakettia*

Hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet
44 prosenttia vuodesta 2009

1,2 miljardia kirjettä ja muuta lähetystä

PostNordin mobiilisovellusta on
ladattu 7,4 miljoonaa kertaa

8 000 noutopistettä Pohjoismaissa
* Määrä on sovitettu kaikkien maiden välisestä volyymista

PostNordin jakeluverkostoon kuuluu
myös terminaaleja ja jakelupisteitä,
joita ei ole merkitty kuvaan.

Pakettiterminaali

Kirjeterminaali

Kaksi palveluvalikoimaa

Paketit

Monikanavainen
jakelu
Express/
InNight

Varastot/varastointija lisäarvopalvelut

Verkkokauppa
ja logistiikka

Tavaraerät/
kappaletavara

Verkkokauppiaille
suunnatut
jakelupalvelut

Viestintä

Kuriiripalvelut

Mobiilisovellukset

Suoramainonta

Mobiilisovellukset

Kirjeet

Sähköiset
laskut/EDI

Sanomalehtien
jako

Toimistopostin
käsittely
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PostNordilla on kuusi konkreettista
toimintamallia ympäristövaikutustensa
vähentämiseksi
Optimoitu
kapasiteetin
hyödyntäminen
Junien suosiminen
lentokoneiden
sijaan
Biopolttoaineiden
käyttö raskaissa
ajoneuvoissa

Vihreän sähkön käyttö ja
energiatehokkaat
rakennukset
Parempi polttoaineteho

Sähkökäyttöisten
ajoneuvojen osuuden
kasvattaminen kalustossa
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Pohjoismainen yritys

PostNord on Pohjoismaiden alueella tarjottavien logistiikka- ja
viestintäratkaisujen johtava toimittaja.
Me teemme arjesta helpompaa paketti- ja logistiikkapalveluillamme
Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa. Jaamme myös postia
yksityishenkilöille ja yrityksille Ruotsissa ja Tanskassa. PostNord Strålfors
tarjoaa lisäksi viestintäratkaisuja, jotka antavat yrityksille uusia
mahdollisuuksia luoda vahvempia ja yksilöllisempiä asiakassuhteita.
PostNord syntyi 2009, kun Post Danmark A/S ja Posten AB yhdistyivät.
PostNord on osittain valtio-omisteinen: siitä 40 prosenttia kuuluu Tanskan ja
60 prosenttia Ruotsin valtiolle. Näistä kummallakin on yhtä paljon
sananvaltaa yrityksen päätöksenteossa. PostNordin emoyhtiö on
ruotsalainen osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Solnassa.

Kaksi päinvastaista
markkinatrendiä

Pakettien
määrän lisääntyminen
2020–2021

Kirjeiden
määrän
väheneminen
2020–2021

Yhteensä: +14 %

Yhteensä: -10 %

B2C: +18 %

Ruotsi: -10 %

B2B: +8 %

Tanska: -8 %
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Pakettien ja kirjeiden määrän kehitys konsernin
perustamisesta alkaen
Pakettien ja kirjeiden määrän kehitys PostNord-konsernissa
Million parcels

Million letters
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1 245
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Kirjeet, Ruotsi
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Verkkokaupan
kasvu
Verkkokaupan arvo Euroopassa oli
465 miljardia euroa vuonna 2021.*
* Eri maiden kuluttajien arvio ostostensa arvosta
E-commerce in Europe 2021 -raportin mukaan.

Ruotsi

• Kattava valikoima toimitusratkaisuja
viestinnän, verkkokaupan ja logistiikan
tarpeisiin.
• Pakettimarkkinoiden johtava toimija.
• Valtakunnallinen noutopisteverkosto.
• Verkkokaupan voimakas kasvu johtaa
pakettimäärien merkittävään kasvuun.

• Vastuu Ruotsin julkisista postipalveluista.
• Perinteiset kirjeet vähenevät digitalisaation
seurauksena, kun taas tavaraa sisältävien
kirjelähetysten määrä kasvaa.
• Ruotsin PostNord siirtyy vähitellen joka
toinen päivä tapahtuvaan jakeluun.
• Postiliiketoiminnan osuus Ruotsin
PostNordin kokonaismyynnistä on kaksi
viidesosaa.

Liikevaihto:

2 482 milj. EUR
(24 823 milj. SEK)

Liiketulos ennen satunnaiseriä, 185 milj. EUR
EBIT:
(1 854 milj. SEK)

Kirjeitä:

1 069 miljoonaa

Noutopisteitä:

n. 1 900

Henkilöstöä (FTE):

18 852

Kirjeiden laatu:

97,9 %

Pakettien laatu:

95,4 %
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Tanska

• Kattava valikoima toimitusratkaisuja
viestinnän, verkkokaupan ja logistiikan
tarpeisiin.
• Osuus Tanskan pakettimarkkinasta kasvussa.
• Valtakunnallinen noutopisteverkosto käden
ulottuvilla ja laajat aukioloajat.
• Verkkokaupan nopea kasvu lisää kysyntää
kotitoimituksille ilman fyysistä kontaktia.

• Vastuu Tanskan julkisista postipalveluista.
• Kirjeiden määrä vähenee edelleen
digitalisaation seurauksena.
• Postiliiketoiminta kattaa kolmasosan
Tanskan PostNordin liikevaihdosta.

Liikevaihto:

827 milj. EUR
(8 265 milj. SEK)

Liiketulos ennen satunnaiseriä, 18,6 milj. EUR
EBIT:
(186 milj. SEK)

Kirjeitä:

177 miljoonaa

Noutopisteitä:

n. 1 600

Henkilöstöä (FTE):

6 687

Kirjeiden laatu:

96,5 %

Pakettien laatu:

94,9 %
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Norja

• Logistiikkatoiminnot ja verkkokauppa Norjan
markkinoilla.

Liikevaihto:

• Vahva asiakasportfolio, joka koostuu sekä B2Bettä B2C-asiakkaista.

Liiketulos ennen satunnaiseriä, 3,7 milj. EUR
EBIT:
(37 milj. SEK)

• Investoinnit terminaaleihin ja
lajittelukapasiteettiin tulevaisuuden
verkkokaupan turvaamiseksi.

Noutopisteitä:

n. 1 600

Henkilöstöä (FTE):

1 549

Pakettien laatu:

91,2 %

• Ajoneuvokannan päivittäminen tukemaan
kasvavien pakettimäärien
ja pienempien lavamäärien käsittelyä.

498 milj. EUR
(4 978 milj. SEK)
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Suomi

• Logistiikkapalveluita yritysasiakkaille sekä
verkkokauppalogistiikkaa ja pakettien jakelua
yksityishenkilöille
• Voimakas kasvu verkkokauppa-markkinoilla
• Kattava noutopisteverkosto tarjoaa vahvan
aseman pakettitoimituksissa yrityksiltä
kuluttajille sekä verkkokauppasegmentin
sisällä

• Johtava terveydenhuoltologistiikan toimija

Liikevaihto:

143 milj. EUR
(1 433 milj. SEK)

Liiketulos ennen satunnaiseriä, -0,7 milj. EUR
EBIT:
(-7 milj. SEK)
Noutopisteitä:

n. 2 000

Henkilöstöä (FTE):

320

Pakettien laatu:

94,8 %
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PostNord Strålfors

• Kehittää ja toimittaa Pohjoismaiden johtavia
palveluita ja ratkaisuja omnichannelviestintään yritysasiakkaille
• Vahva asema nopeasti kasvavilla digitaalisen
viestinnän markkinoilla viestintä-, maksu- ja
teknologia-kumppaneista koostuvan
ekosysteemin avulla

Liikevaihto:

204 milj. EUR
(2 037 milj. SEK)

Liiketulos ennen satunnaiseriä, 13,5 milj. EUR
EBIT:
(135 milj. SEK)
Henkilöstöä (FTE):

630

• Suurin toimija voimakkaasti muuttuvilla
markkinoilla
• Fyysisen viestinnän markkina keskittyy ja
sen volyymit laskevat
• Digitaalisen viestinnän markkina kasvaa ja
laajenee
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Vastuullisen logistiikan
toimintasuunnitelma
Perustana ovat osa-alueet, joilla toiminnallamme
voi olla suurin vaikutus ihmisiin ja planeettaan.
Keskitymme osa-alueisiin, joilla pystymme
saamaan aikaan merkittävää vaikutusta.

PostNordin vastuullisen logistiikan
toimintasuunnitelma

Tähtäämme ilmastojohtajuuteen

Pidämme huolta työntekijöistämme

Pidämme monimuotoisuutta voimavarana

Fossiilisista polttoaineista luopuminen
vuoteen
2030 mennessä

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Osallistava työpaikka

Ei kuolemaan johtavia tapaturmia

Osallisuusindeksi selvästi
vertailuarvoa suurempi

40 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä
vuoteen 2025 mennessä
Nollapäästöt viimeisellä kilometrillä
viimeistään vuonna 2027

Tapaturmaluku selvästi
vertailuarvoa pienempi
Reilua toimintaa

Vastuullinen hankintaindeksi 100
Responsible Trucking Social Guidelines toteutus
vuoteen 2025 mennessä

Uudet tieteeseen perustuvat
ilmastotavoitteet
Olemme asettaneet
ilmastotavoitteeksemme täyttää
Pariisin ilmastosopimuksen
vaatimukset pitääksemme omalta
osaltamme maapallon
lämpenemisen 1,5 asteessa.
Nämä tavoitteet on toimitettu
Science Based Targets -aloitteelle
hyväksyttäväksi.

Ilmastotoimien tulokset
tähän mennessä

Tulevat ilmastotoimet ja
-tavoitteet

Hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet
44 prosenttia vuodesta 2009

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen osuuden
kasvattaminen kalustossa

Ilmastovaikutus noin 277 846 tonnia

Jatketaan dieselpolttoaineen korvaamista
biopolttoaineella raskaissa ajoneuvoissa

Vihreän energian osuus 38 %

40 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä
vuoteen 2025 mennessä

Sähköpyörien ja -mopojen määrä noin 4 500

Nollapäästöt viimeisellä kilometrillä
viimeistään vuonna 2027
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Toimintamme ilmastonmuutoksen
torjumiseksi – kolme vaihetta
Vielä yleisistä fossiilisista polttoaineista
luopuminen...

…vastuullisten biopolttoaineiden käyttö
siirtymävaiheessa fossiilisten
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi
nopeasti…

…ja lopulta päästötön malli,
jossa käytetään uusiutuvia
energianlähteitä
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Pidämme huolta
työntekijöistämme
Turvalliset työpaikat

Reilut työolot

Vastuulliset hankinnat

Työsuojelutyömme tavoitteena on kulttuuri ja
toimintatavat, joiden avulla minimoidaan vakavat
työtapaturmat.

Ottamalla käyttöön Responsible Trucking Platform
Initiativen periaatteet parannamme noin 740 000
kuljettajan työoloja Euroopassa.

PostNordin toimittajia koskevissa toimintaperiaatteissa määritellään ihmisoikeuksia,
työoikeuksia ja ympäristövastuullisuutta koskevat
vaatimukset. Näin parannamme koko
arvoketjumme vastuullisuustoimintaa.
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Pidämme monimuotoisuutta
voimavarana
Kaksi esimerkkiä monimuotoisuutta lisäävistä aloitteista

Uskomme, että monimuotoisuus
luo arvoa sekä liiketoiminnallemme
että asiakkaillemme jatkuvasti
globalisoituvilla ja liikkuvilla
markkinoilla.

Jobbsprånget-ohjelma

PostNord Professionals

Ohjelma auttaa vastavalmistuneita pääsemään
työmarkkinoille Ruotsissa ja tarjoaa heille
mahdollisuuden näyttää kyntensä.

PostNord Professionals on konserninlaajuinen
kehitysohjelmamme kunnianhimoisille asiantuntijoille, jotka työskentelevät eri puolilla
PostNordia. Osallistujat pääsevät kehittämään
taitojaan ja luomaan organisaatiorajat ylittäviä
verkostoja.

Koska asiakkaamme ja vastaanottajamme eivät ole homogeeninen
ryhmä, tarvitsemme monipuolisia
taitoja helpottaaksemme heidän
arkeaan.

25

Yksi Pohjoismaiden
suurimmista työnantajista
PostNordin tavoitteena on

Työntekijöiden määrä segmenteittäin (keskiarvo)

• lisätä monimuotoisuutta ja naisten
osuutta esihenkilötehtävissä

40,000

• parantaa työtyytyväisyyttä ja
lähiesihenkilöindeksiä

30,000

• minimioida sairauspoissaolot

20,000

Työntekjöitä
28 500

10,000

Naisia esihenkilöasemassa
33 %

0
2013

2014
Ruotsi

2015
Tanska

2016
Norja

2017
Suomi

2018

2019

2020

2021

Strålfors ja muut liiketoiminnot
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PostNord tekee arjestasi
helpompaa
Helpotamme arkeasi sekä kehitämme
palvelujamme yhä paremmiksi ja
vastuullisemmiksi.

PostNordin sidosryhmät
Asiakkaat
PostNord on Pohjoismaiden alueella
tarjottavien paketti- ja logistiikkapalveluiden johtava toimija. Yritys- ja
yksityisasiakkaidemme lähetykset tulee
toimittaa perille ajallaan, turvallisesti ja
tehokkaasti – olipa kyseessä sitten
globaali logistiikka-ratkaisu,
mainoskampanja tai onnittelukortti.

Työntekijät
Omistajat
Tanskan valtio omistaa 40 prosenttia ja Ruotsin valtio
60 prosenttia PostNordista. Tanskassa ja Ruotsissa
postipalvelut kuuluvat yleisesti ottaen valtiolle.
Samanaikaisesti Tanska ja Ruotsi toimivat arvonluojina
PostNordille.

PostNordilla on noin 28 500
työntekijää. Se on Pohjois-maiden
suurimpia työnantajia ja sen
yhteiskuntavastuu on suuri. Sen
tavoitteena on myös olla
uudistusmielinen ja houkutteleva
työpaikka.

Rahoitusmarkkinat

Liikekumppanit

Yhteiskunta

PostNord rahoittaa toimintaansa muun
muassa obligaatiolainoilla. Sen vuoksi
rahoitusmarkkinoiden luottamus on
konsernille tärkeää.

PostNordin liikekumppaneita ovat
konsernin ulkopuoliset yhteistyökumppanit, kuten tavaran-toimittajat
ja noutopisteiden edustajat, joilta
PostNord ostaa joka vuosi miljardeilla
Ruotsin kruunuilla tuotteita ja
palveluja. Noutopisteitä PostNordilla
on Pohjoismaissa 8 000.

PostNord on merkittävä elinkeinoelämän toimija. Myös sen
rooli yhteiskunnassa on merkittävä. Kilpailukykyä
vahvistetaan huolehtimalla yhteiskuntavastuusta ja
harjoittamalla pitkälle tähtäävää, tasapainoista ja
kannattavaa liiketoimintaa – ympäristönäkökohtia
unohtamatta. Samalla voidaan varmistaa vastuullisuuteen
liittyvien odotusten täyttyminen.
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PostNord-konsernin yhteinen
strategia

Win in Parcel
Priorities

Markkina- ja kustannusjohtaja

Sustainable Mail Business

Enablers

Yleinen palveluvelvollisuus ja kirjeliiketoiminnan muutosmatka

Brändiuskollisuus

Digitalisaatio

Johtajuuden ja
yrityskulttuurin muutos

Kassanhallinta ja
rohkeus investoida

Selkeä
vastuullisuusagenda

Järjestelmällinen
muutostyö
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PostNordin organisaatio
Group CEO

Finance

Nordic Strategy
& Solutions

Legal &
Staff Functions

IT

PostNord Sverige

PostNord Danmark

PostNord Norge

Suomen PostNord raportoi konsernin toimitusjohtajalle.
Saksa ja Direct Link raportoivat Tanskan PostNordille.
Head of PostNord Denmark on myös Group Deputy CEO.

PostNord Strålfors
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Toimintaperiaatteet

• PostNordin toimintaperiaatteissa (Code of
Conduct) säädetään, miten konsernin ja sen
kaikkien työntekijöiden on toimittava

Osoitteesta postnord.com löydät

• PostNord on sitoutunut YK:n Global Compact aloitteeseen sekä OECD:n toimintaohjeisiin
monikansallisille yrityksille

• Toimittajakoodistomme suomeksi, ruotsiksi,
tanskaksi, norjaksi ja englanniksi

• Se tarkoittaa, että liiketoiminnassa noudatetaan
erityisiä periaatteita, jotka liittyvät
ihmisoikeuksiin, työehtoihin, ympäristöön ja
korruption vastaiseen toimintaan

• toimintaperiaatteemme kahdeksalla kielellä

• Toimittajakoodistomme tiekuljetusten tarjoajille
• whistleblower-työkalumme.
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Turvallisuus on meillä
sisäänrakennettua
Jatkuvuudenhallinta
Kyllä
Pohja utuu ISO 22301 s tandardiin

1.
Jatkuvuus ja turvallisuus
luovat
laatua ja saavutettavuutta

Tietoturva

Kyllä
Pohja utuu ISO 27002 s tandardiin

4.
Kumppanuus ja
sitoutuminen
luovat
jatkuvuutta ja
turvallisuutta

Lisää
houkuttele-vuutta!

Luotettavat toimitukset
Tyytyväiset työntekijät
ja asiakkaat

Ympyrä sulkeutuu

Kriisivalmius

Turvallisuuden
varmistaminen

Kyllä

Kyllä

Opera tiivinen/taktinen/strategin
en ta so, huolellisesti koulutetut
kri i sinhallintakomiteat

Pos tNord Minimum Security
Requirement -ohjelma, perustuu
ka nsainvälisiin
turva l lisuusstandardeihin

2.
Laatu ja
saavutettavuus
luovat
luottamusta ja
tyytyväisyyttä

3.
Luottamus ja tyytyväisyys
luovat
kumppanuutta ja sitoutuneisuutta
Kumppanuus asiakkaan ja toimittajan kanssa
Sitoutuneet työntekijät ja asiakkaat
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Kiitos!
Pääkonttori:
PostNord AB
105 00 Stockholm, Ruotsi
Käyntiosoite:
Terminalvägen 24, Solna
+46 10 436 00 00
www.postnord.com

Maaorganisaatio:
PostNord Oy
Firdonkatu 2 T 81
00520 Helsinki
+358 10 572 8080
www.postnord.fi

