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Postitoiminnan kehitys vuoteen 2020

Tiivistelmä

Postin jakelu- ja tuotantovolyymi on pienentynyt ja postitoiminnan kannattavuus on heikentynyt viime 
vuosina. Selvityksessä ennustetaan postitoiminnan jakelu- ja tuotantovolyymin sekä kannattavuuden ja 
työllisyyden kehitystä vuoteen 2020. Kirjepostin ja lehtien jakelumäärien ennakoidaan vähenevän edel-
leen muun muassa internetin käytön yleistymisen takia. Postitoiminnan tuotannon yksikkökustannukset 
kasvavat, koska välituotekustannukset lisääntyvät suhteessa tuotannon volyymiin. Suuri osa postitoimin-
nan käyttämistä välituotepanoksista on liikenteen toimialalta ostettuja kuljetuspalveluita. Välituotekus-
tannuksista johtuva tuotannon yksikkökustannusten kasvu heijastaa sitä, että posti joutuu muun muassa 
yleispalveluvelvoitteensa takia käyttämään entisessä määrin kuljetuspalveluita suhteessa laskusuunnas-
sa olevaan postinjakelun määrään. Postitoiminnan tulevaa kannattavuutta rasittaa se, ettei tuotannon yk-
sikkökustannusten kasvua voida nykyistä enempää siirtää postilähetysten hintoihin. Postitoiminnan kan-
nattavuuteen ei siten ole odotettavissa paranemista vuoteen 2020 mennessä nykytilaan verrattuna. Pos-
tin jakelu- ja tuotantovolyymin pienentyessä postitoiminnan työllisyys heikkenee edelleen vuoteen 2020 
mennessä.

Asiasanat: Postinjakelu, yleispalveluvelvoite, kannattavuus
 
JEL: C53, L87

Development of postal services until 2020

Abstract

Postal service volumes have diminished and the profitability of postal and courier activities has weakened 
in Finland in recent years. The study evaluates the development of the service volumes, profitability and 
employment of postal and courier activities until 2020. The distribution volumes of letters and newspa-
pers will continue to decline in the future because of the increasing internet use in communication. This 
will increase the unit cost of production in postal service activities because the universal service obliga-
tion tends to increase the transportation costs of letters in relation to the distribution volumes. The prof-
itability of postal services is not expected to improve until 2020 because the increasing unit costs can 
hardly be passed on to the producer price of postal services in the future to a greater extent than today. 
Moreover, the diminishing postal service volumes will lead to decreasing employment in postal and cou-
rier activities.

Key words: Postal services, universal service obligation, profitability

JEL: C53, L87
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1 Johdanto ja yhteenveto
 
Postitoiminnassa on 2000-luvun alkuvuosina käynnistynyt suuri murrosvaihe tiedonvälityk-
sen digitalisoituessa. Perinteisen kirjepostin ja lehtien jakelumäärät ovat vähentyneet ja pos-
titoiminnan kannattavuus on selvästi heikentynyt 1990-lukuun verrattuna. Postitoiminnan 
kannattavuutta rasittaa yleispalveluvelvoitteesta johtuva tuotannon yksikkökustannusten kas-
vu, jota ei ole postipalveluiden osittaisen hintasääntelyn takia voitu siirtää jakeluhintoihin.

Käsillä olevassa selvityksessä ennustetaan postitoiminnan jakelumäärien, tuotannon sekä hin-
tojen ja kustannusten kehitystä vuoteen 2020. Tämän perusteella arvioidaan postitoiminnan 
kannattavuuden ja työllisyyden kehitysnäkymiä vuoteen 2020. Tutkimuksen aluksi luvussa 2 
tarkastellaan postitoiminnan kannattavuuden viimeaikaista kehitystä ja kannattavuusongel-
man taustalla olevia tekijöitä.

Postitoiminnan kannattavuus parani 1990-luvulla. Tämä johtui siitä, että toimialan tuotta-
jahinta kehittyi vielä tuolloin melko suotuisasti suhteessa tuotannon yksikkökustannuksiin. 
2000-luvun alkupuolella kannattavuus on kääntynyt laskusuuntaan. Tämä johtuu siitä, ettei 
tuottajahinnan nousu ole enää viime vuosina ollut riittävä suhteessa tuotannon yksikkökus-
tannusten kasvuun. Tuotannon yksikkökustannukset ovat kasvaneet lähinnä välituotekustan-
nusten lisääntymisen takia1. Sen sijaan työvoimakustannusten vaikutus yksikkökustannuksiin 
on pysynyt melko vakaana.

Postitoiminnan työpanoksen käyttö suhteessa tuotoksen volyymiin on vähentynyt toimialan 
työn tuottavuuden kasvun myötä. Työn tuottavuuden kasvu on kompensoinut palkkatason 
nousua siinä määrin, että postitoiminnan työvoimakustannusten vaikutus toimialan yksikkö-
kustannuksiin on pysynyt melko vakaana.

Työpanoksen kehityksestä poiketen välituotekustannuksilla on ollut kasvava vaikutus posti-
toiminnan yksikkökustannuksiin. Suuri osa postitoiminnan välituotekäytöstä on liikenteen 
toimialoilta ostettuja kuljetuspalveluita. Tuotannon volyymiin suhteutettujen välituotekustan-
nusten nousu heijastaa sitä, että posti on muun muassa yleispalveluvelvoitteensa takia joutu-
nut käyttämään kasvavan määrän kuljetuspalveluita suhteessa kuljetettavan postin määrään. 
Tästä johtuva tuotannon yksikkökustannusten nousu ja samanaikainen osin hallinnollises-
ta säätelystä johtunut tuottajahinnan nousun jääminen yksikkökustannusten nousuvauhdista 
ovat johtaneet kannattavuuden heikkenemiseen 2000-luvulla.

Postitoiminnan kehitys kytkeytyy talouden yleiseen kehitykseen. Tutkimuksen luvussa 3 ar-
vioidaan postipalveluiden kysynnän sekä postitoiminnan tuotannon ja liikevaihdon kehitystä 
vuoteen 2020 kansantalouden kolmen kasvuskenaarion pohjalta.

Kirjepostin määrän kehitykseen vaikuttaa keskeisesti internetin ja sähköisen tiedonvälityksen 
paperipostia syrjäyttävä vaikutus. Kirjepostin syrjäytymiseen vaikuttaa sekä internetin käyttö 
yrityksissä ja muissa organisaatioissa että internetin käyttö kotitalouksissa. Ennusteessa yri-
tysten internetin käyttöasteen oletetaan pysyvän tasolla, jolle se näyttää vakautuneen 2000-lu-
vun alussa. Sen sijaan kotitalouksien internetin käytön ennakoidaan laajenevan nykytasoltaan.

1 Kansantalouden tilinpidossa laskettava välituotekäyttö koostuu toimialan tuotantopanoksina käytettyjen tavaroiden ja palvelui-
den arvosta. Postitoiminnan välituotekäyttöä ovat esimerkiksi ostetut kuljetuspalvelut ja muut ostetut palvelut sekä oman kuljetuska-
luston polttoaine- ja huoltokulut.



ETLA Raportit – ETLA Reports     No 184

Nykyisistä vuosittain lähetettävistä noin miljardista osoitteellisesta kirjeestä suunnilleen puo-
let on yritysten ja muiden organisaatioiden kotitalouksille lähettämiä kirjeitä. Suuri osa näistä 
kirjelähetyksistä on laskuja, joiden määrän tulevaan kehitykseen vaikuttaa keskeisesti sähköi-
sen laskutuksen kehitys. Sähköisen laskutuksen ennakoidaan yleistyvän, jolloin paperipostina 
lähetettävien laskujen määrä ja kirjepostin kokonaismäärä vähenee edelleen tulevina vuosina.

Tiedonvälityksen digitalisoituminen heijastuu kirjepostin vähenemisen ohella postin muu-
hunkin jakelutoimintaan. Internetin käytön laajeneminen on vähentänyt lehtien levikkiä, ja 
lehdenjakelun määrä näyttää aivan viime vuosina kääntyneen entistä jyrkempään laskuun. 
Toisaalta internetin laajeneva käyttö kotitalouksissa lisää verkkokauppaa ja siihen liittyvää pa-
kettijakelua.

Ennusteissa pakettien ja mainosten jakelumäärien arvioidaan kasvavan vuoteen 2020, mutta 
lehtien jakelumäärän ennakoidaan vähenevän nykytasoltaan. Pakettijakelun arvioidaan kasva-
van tulevaisuudessa muun muassa verkkokaupan lisääntymisen myötä. Pakettijakelulla ei vie-
lä ole ratkaisevaa merkitystä postitoiminnan liikevaihdossa, mutta tulevaisuudessa pakettien 
välityksen laajeneminen voi osaltaan tukea postin toimintaedellytyksiä.

Postipalveluiden kysyntä- ja tuotantoennusteiden perusteella tutkimuksen luvussa 4 arvioi-
daan postitoiminnan kannattavuus- ja työllisyyskehitystä vuoteen 2020. Kysyntä- ja tuotanto-
arvioita vastaavasti myös kannattavuuden ja työllisyyden tulevaa kehitystä tarkastellaan talou-
den kolmen kasvuskenaarion pohjalta.

Postitoiminnan työpanoksen käytön suhteessa tuotoksen volyymiin ennakoidaan laskevan 
toimialan työn tuottavuuden kasvun myötä. Toimialan palkkatason ennakoidaan kohoavan 
tulevina vuosina, mutta työn tuottavuuden kasvu kompensoi palkkatason nousua siten, että 
työvoimakustannusten vaikutus postitoiminnan yksikkökustannuksiin pysyy suunnilleen ny-
kyisellä tasollaan.

Sen sijaan välituotekäytön volyymi kasvaa suhteessa postitoiminnan tuotoksen volyymiin. 
Tuotannon volyymiin suhteutetun välituotekäytön volyymin kasvu heijastaa sitä, että posti 
joutuu muun muassa yleispalveluvelvoitteensa takia käyttämään entisessä määrin kuljetuspal-
veluita suhteessa laskusuunnassa olevaan postinjakelun määrään. Toisaalta myös kuljetuspal-
veluiden hintojen ennakoidaan nousevan edelleen muun muassa polttoaineiden hintojen nou-
sun myötä. Postitoiminnan käyttämien välituotepanosten volyymin ja hinnan samanaikainen 
nousu johtavat siihen, että välituotekustannuksilla on entisestään kasvava vaikutus toimialan 
yksikkökustannuksiin. Kun postitoiminnan tuottajahinnan ei voida ennakoida kohoavan yk-
sikkökustannuksia nopeammin, postitoiminnan kannattavuuteen ei ole vuoteen 2020 men-
nessä odotettavissa paranemista nykytilanteeseen verrattuna.

Posti- ja kuriiritoiminta työllisti vuonna 1990 noin 34 000 henkeä. Sen jälkeen työvoiman 
määrä on jatkuvasti vähentynyt niin, että vuoteen 2012 mennessä toimialan työllisten määrä 
on supistunut noin 23 000 henkeen. Postitoiminnan tuotannon volyymin laskusuunnan arvi-
oidaan jatkuvan ennustejaksolla vuoteen 2020. Tämä johtaa siihen, että toimialan työllisyys 
heikkenee edelleen.
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Posti- ja kuriiritoiminta (toimiala 53) 335 19 129 1 548
 
Postin yleispalvelu (alatoimiala 531) 3 16 139 1 256
Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta (532) 332 2 990 291

Taulukko 2.1 Posti- ja kuriiritoiminta vuonna 2011

 Yrityksiä Henkilöstön Liikevaihto, 
  määrä milj. €

2 Postitoiminnan kannattavuusongelman taustaa

2.1 Posti- ja kuriiritoiminnan tuotanto ja kustannusrakenne
 
Selvityksen taustaksi tarkastellaan aluksi postitoiminnan kannattavuuden viimeaikaista kehi-
tystä. Tässä yhteydessä postitoiminnan tuotantoa, kustannuksia ja kannattavuutta tarkastel-
laan koko posti- ja kuriiritoiminnan toimialaa (toimiala 53) koskevien tietojen pohjalta, kos-
ka postin yleispalvelusta (alatoimiala 531) ei ole tilastoissa julkaistua yhtä yksityiskohtaista ai-
kasarjatietoa käytettävissä.

Taulukko 2.1 kuvaa Tilastokeskuksen yritysrekisterin tietoja posti- ja kuriiritoiminnan toimi-
alan 53 sekä alatoimialojen 531 ja 532 yritysten lukumäärästä, henkilöstön määrästä ja liike-
vaihdosta vuonna 2011. Taulukosta havaitaan, että postin yleispalvelu kattaa liikevaihdolla ja 
henkilöstön määrällä mitaten ylivoimaisesti suurimman osan posti- ja kuriiritoiminnan toi-
mialasta. Suurin yritys postin yleispalvelun toimialalla on Itella Oyj. Näin ollen koko toimi-
alaa 53 koskevilla aikasarjatiedoilla voidaan kuvata postin yleispalvelun ja Itellan kannatta-
vuuden kehitystä ja siihen vaikuttaneita tekijöitä.

Taulukko 2.2 kuvaa Tilastokeskuksen julkaisemista vuoden 2010 panos-tuotostilastoista koot-
tuja tietoja posti- ja kuriiritoiminnan tuotoksesta ja kustannuksista. Kansantalouden tilinpi-
dossa laskettava tuotos vastaa läheisesti liikevaihtoa. Tätä osoittaa se, että Tilastokeskuksen 
yritysrekisterin mukaan vuonna 2010 posti- ja kuriiritoiminnan liikevaihto oli 1462 miljoonaa 
euroa, eli lähellä taulukossa 2.2 esitettyä tuotoksen arvoa.

Taulukosta 2.2 havaitaan, että työvoimakustannukset ja välituotekäyttö ovat nykyään likimain 
yhtä suuria kustannuseriä posti- ja kuriiritoiminnassa. Työvoimakustannukset koostuvat pal-
koista ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksuista. Välituotekäyttö koostuu kotimaisilta ja ulko-
maisilta toimialoilta ostetuista välituotepanoksista. Suuri osa posti- ja kuriiritoiminnan käyt-
tämistä välituotepanoksista on liikenteen toimialoilta ostettuja kuljetuspalveluita. Kotimaasta 
ostetaan lähinnä maaliikenteen kuljetuspalveluita ja ulkomailta lähinnä ilmaliikenteen kulje-
tuspalveluita.



ETLA Raportit – ETLA Reports     No 186

2.2 Posti- ja kuriiritoiminnan kannattavuus
 
Seuraavassa posti- ja kuriiritoiminnan toteutunutta talouskehitystä tarkastellaan vuodesta 
1990 lähtien, koska 1990-luku ja 2000-luvun alku ovat olleet toimialan kannattavuuskehityk-
sessä hyvin erilaisia ajanjaksoja. Kannattavuuden kehitystä tarkastellaan mittarilla, jossa tuo-
toksen ja työvoima- ja välituotekustannusten erotuksena muodostuva toimintaylijäämä suh-
teutetaan tuotoksen arvoon. Kannattavuuden ja siihen vaikuttavien tekijöiden mittaamista 
kuvataan raportin liitteessä. Kannattavuusmittari vastaa melko läheisesti käyttökateprosent-
tia, eli käyttökatteen suhdetta liikevaihtoon, koska tuotos vastaa likimain liikevaihtoa ja toi-
mintaylijäämä käyttökatetta.

Kuvio 2.1 esittää posti- ja kuriiritoiminnan kannattavuuden kehitystä vuodesta 1990 lähtien. 
Posti- ja kuriiritoiminnan toimialan kannattavuus kuvaa myös postin yleispalvelun ja Itellan 
kannattavuuden kehitystä, koska nämä muodostavat suurimman osan posti- ja kuriiritoimin-
nan toimialasta.

Posti- ja kuriiritoiminnan kannattavuuskehitys on viimeisten kahden vuosikymmenen aikana 
ollut kaksijakoinen. Kannattavuus parani selvästi 1990-luvun mittaan. Sen sijaan 2000-luvul-
la kannattavuus on kääntynyt jyrkkään laskuun. Seuraavassa eritellään syitä näihin kannatta-
vuuden muutoksiin.

Kuvio 2.2 esittää posti- ja kuriiritoiminnan tuottajahinnan ja tuotannon yksikkökustannuksen 
kehitystä vuodesta 1990. Lisäksi tuotannon yksikkökustannus on eritelty työvoimakustannus-
ten ja välituotekustannusten osuuksiin raportin liitteessä kuvatulla tavalla. Kuvio 2.3 esittää 
tuotantopanosten käyttöä suhteessa tuotoksen volyymiin sekä tuotantopanosten yksikköhin-
tojen kehitystä. Kuvion 2.2 tuottajahinta ja kuvion 2.3 panoskäyttö ja panoshinnat on indek-
soitu siten, että vuotta 1990 merkitään sadalla.

Kuviossa 2.1 tarkastellussa kannattavuusmittarissa tuotoksen ja kustannusten erotus suhteute-
taan tuotoksen arvoon. Raportin liitteessä osoitetaan, että tämä tarkoittaa itse asiassa kannat-
tavuuden mittaamista hinta-kustannusmarginaalilla, jossa tuottajahinnan ja tuotannon yksik-

Tuotos 1 487
 - Työvoimakustannukset 790
 - Välituotekäyttö 551
 = Toimintaylijäämä 146

Kotimaiset välituotepanokset 434
  Posti- ja kuriiritoiminta (53) 61
  Maaliikenne (49) 175
  Ilmaliikenne (51) 17
  Muut toimialat 198
Ulkomaiset välituotepanokset 117
  Ilmaliikenne (51) 49
  Muut toimialat 68

Taulukko 2.2 Posti- ja kuriiritoiminnan tuotos ja kustannukset vuonna 2010

 Tuotos ja kustannukset, milj. €
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kökustannuksen erotus suhteutetaan tuottajahintaan. Näin ollen kuviossa 2.1 näkyvien kan-
nattavuusmuutosten syyt näkyvät kuviossa 2.2.

Kuviosta 2.2 havaitaan, että posti- ja kuriiritoiminnan kannattavuuden paraneminen 1990-lu-
vulla johtui siitä, että toimialan tuottajahinta kehittyi vielä tuolloin suotuisasti suhteessa 
kustannusten ja tuotannon volyymin suhdeluvulla mitattuihin yksikkökustannuksiin. Kan-
nattavuuden kääntyminen laskusuuntaan 2000-luvun alkupuolella on aiheutunut siitä, ettei 
tuottajahinnan nousu ole enää viime vuosina ollut riittävä suhteessa tuotannon yksikkökus-
tannusten kasvuun. Tuotannon yksikkökustannukset ovat kasvaneet lähinnä välituotekustan-
nusten lisääntymisen takia. Sen sijaan työvoimakustannusten vaikutus yksikkökustannuksiin 
on pysynyt melko vakaana.

Kuviossa 2.3 posti- ja kuriiritoiminnan yksikkökustannuksiin vaikuttavat tekijät on eritelty 
työpanoksen ja välituotepanosten käytön intensiteettiin ja panosten yksikköhintojen kehityk-
seen. Työpanoksen hinta on laskettu suhteuttamalla työvoimakustannukset kansantalouden 
tilinpidon mukaiseen työpanokseen. Työvoimakustannuksiin sisältyvät työnantajan sosiaali-
vakuutusmaksut, mutta käytännössä työpanoksen yksikköhinnan mittari kuvaa lähinnä toi-
mialan palkkatason kehitystä.

Kuviosta 2.3 havaitaan, että työpanoksen käyttö suhteessa tuotoksen volyymiin on vähentynyt, 
mikä heijastaa posti- ja kuriiritoiminnan työn tuottavuuden kasvua. Työn tuottavuuden kas-
vu on kompensoinut palkkatason nousua siinä määrin, että työvoimakustannusten vaikutus 
toimialan yksikkökustannuksiin on kuviosta 2.2 havaittavalla tavalla pysynyt melko vakaana.

Työpanoksen kehityksestä poiketen välituotekäytön volyymi on tarkasteluaikajänteellä kas-
vanut suhteessa posti- ja kuriiritoiminnan tuotoksen volyymiin. Samanaikaisesti välituotepa-

Kuvio 2.1 Postitoiminnan kannattavuus, %
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nosten hinta on noussut voimakkaasti. Välituotepanosten hinnan nousu johtuu paljolti pos-
ti- ja kuriiritoiminnan ostamien kuljetuspalveluiden hintojen noususta. Välituotepanosten vo-
lyymin ja hinnan samanaikainen nousu ovat johtaneet siihen, että välituotekustannuksilla on 
ollut kuviosta 2.2 havaittavalla tavalla selvästi kasvava vaikutus posti- ja kuriiritoiminnan yk-
sikkökustannuksiin vuodesta 1990 lähtien.

Kuvio 2.2 Postitoiminnan tuotannon yksikkökustannus ja tuottajahinta

Kuvio 2.3 Postitoiminnan tuotantopanoskäyttö ja panoshinnat
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3 Postipalveluiden kysynnän ja liikevaihdon ennusteet 

3.1 Talouden yleiskehitys 

Postitoiminnan kehitys kytkeytyy talouden yleiseen kehitykseen. Kansainvälisen finans-
sikriisin seurauksena Suomen bruttokansantuote väheni vuonna 2009 peräti 8.5 prosent-
tia edellisvuoden kokonaistuotannon volyymista. Tämä yhteen vuoteen ajoittunut koko-
naistuotannon romahdus oli samaa luokkaa kuin bruttokansantuotteen edellinen iso 
kolmen vuoden pudotus vuosina 1991-1993. Talous on vuodesta 2010 lähtien ajoittain 
hieman elpynyt, mutta 1990-luvun jälkipuoliskon ja 2000-luvun alkuvuosien kasvu-
vauhdista ollaan vielä kaukana.   
 
Käsillä olevassa selvityksessä postitoiminnan tulevaa kannattavuus- ja työllisyyskehi-
tystä arvioidaan talouden kolmen kasvuskenaarion pohjalta. Talouden parhaan kehityk-
sen kasvu-ura vastaisi paluuta likimain vuoden 2009 finanssikriisiä edeltäneeseen talou-
den kasvuvauhtiin. Heikoimman kehityksen tapauksessa BKT:n kasvu jäisi olematto-
maksi, mikä on mahdollista, koska Suomi ei ehkä onnistu tarkasteluaikajänteellä palaut-
tamaan kustannuskilpailukykyä riittävästi viennin vauhdittamiseksi. Parhaan ja hei-
koimman kehityksen puoliväliin asettuvassa perusennusteessa BKT:n kasvu on hieman 
hitaampaa kuin ETLAn syyskuussa 2013 julkaisemassa ennusteessa (ETLA, 2013). 
Parhaan kehityksen skenaariossa BKT:n keskimääräinen vuosikasvu aikajänteellä 2013-
2020 on 2.1 prosenttia, perusennusteessa 1.2 prosenttia ja heikoimman kehityksen ske-
naariossa 0.4 prosenttia. 
 
Kuvio 3.1 Bruttokansantuote 
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Koska suuri osa posti- ja kuriiritoiminnan välituotekäytöstä on liikenteen toimialoilta ostettu-
ja kuljetuspalveluita, tuotannon volyymiin suhteutettujen välituotekustannusten nousu heijas-
taa sitä, että posti on muun muassa yleispalveluvelvoitteensa takia joutunut käyttämään kas-
vavan määrän kuljetuspalveluita suhteessa kuljetettavan postin määrään. Tästä johtuva tuo-
tannon yksikkökustannusten nousu ja samanaikainen osin hallinnollisesta säätelystä johtunut 
tuottajahinnan nousun jääminen yksikkökustannusten nousuvauhdista ovat johtaneet kuvios-
sa 2.1 näkyvään kannattavuuden heikkenemiseen viime vuosina.

3 Postipalveluiden kysynnän ja liikevaihdon ennusteet

3.1 Talouden yleiskehitys
 
Postitoiminnan kehitys kytkeytyy talouden yleiseen kehitykseen. Kansainvälisen finanssikrii-
sin seurauksena Suomen bruttokansantuote väheni vuonna 2009 peräti 8.5 prosenttia edellis-
vuoden kokonaistuotannon volyymista. Tämä yhteen vuoteen ajoittunut kokonaistuotannon 
romahdus oli samaa luokkaa kuin bruttokansantuotteen edellinen iso kolmen vuoden pudotus 
vuosina 1991–1993. Talous on vuodesta 2010 lähtien ajoittain hieman elpynyt, mutta 1990-lu-
vun jälkipuoliskon ja 2000-luvun alkuvuosien kasvuvauhdista ollaan vielä kaukana.

Käsillä olevassa selvityksessä postitoiminnan tulevaa kannattavuus- ja työllisyyskehitystä ar-
vioidaan talouden kolmen kasvuskenaarion pohjalta. Talouden parhaan kehityksen kasvu-ura 
vastaisi paluuta likimain vuoden 2009 finanssikriisiä edeltäneeseen talouden kasvuvauhtiin. 
Heikoimman kehityksen tapauksessa BKT:n kasvu jäisi olemattomaksi, mikä on mahdollis-
ta, koska Suomi ei ehkä onnistu tarkasteluaikajänteellä palauttamaan kustannuskilpailukykyä 
riittävästi viennin vauhdittamiseksi. Parhaan ja heikoimman kehityksen puoliväliin asettuvas-
sa perusennusteessa BKT:n kasvu on hieman hitaampaa kuin ETLAn syyskuussa 2013 julkai-

Kuvio 3.1 Bruttokansantuote
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semassa ennusteessa (ETLA, 2013). Parhaan kehityksen skenaariossa BKT:n keskimääräinen 
vuosikasvu aikajänteellä 2013–2020 on 2.1 prosenttia, perusennusteessa 1.2 prosenttia ja hei-
koimman kehityksen skenaariossa 0.4 prosenttia.

Talouden kasvuennusteiden ohella postipalveluiden tulevan kysyntä- ja kannattavuuskehityk-
sen ennakoinnissa tarvitaan arvioita kuluttajahintojen ja palkkatason kehityksestä. Tältä osin 
arvioinnissa tukeudutaan ETLAn syyskuussa 2013 julkaisemaan ennusteeseen (ETLA, 2013).

3.2 Kirjepostin määrän kehitys
 
Osoitteellisen kirjepostin välitys muodostaa merkittävän osan postitoiminnan liikevaihdosta 
ja tuotannosta. Osoitteettomien kirjeiden ja mainosten jakelu on viime vuosina kasvanut vah-
vasti, mutta sen osuus postitoiminnan liikevaihdosta ei ole kovin merkittävä. Tulevaisuudessa 
pakettijakelu voi muun muassa verkkokaupan lisääntymisen myötä kasvaa, mutta vielä sillä ei 
ole ratkaisevaa merkitystä Suomen postitoiminnassa. Siten kirjepostin välityksen kehitys vai-
kuttaa olennaisesti postitoiminnan kannattavuuden ja työllisyyden kehitykseen vuoteen 2020.

Kirjepostin määrän kehitykseen vaikuttaa keskeisesti internetin ja sähköisen tiedonvälityksen 
paperipostia syrjäyttävä vaikutus. Kirjepostin syrjäytymiseen vaikuttaa sekä internetin käyt-
tö yrityksissä ja muissa organisaatioissa että internetin käyttö kotitalouksissa. Kuvio 3.2 osoit-
taa, että Suomessa yritysten internetin käyttöaste on 2000-luvun alussa vakautunut runsaan 
70 prosentin tasolle. Ennusteessa yritysten internetin käyttöasteen oletetaan pysyvän tällä ta-
solla vuoteen 2020. Sen sijaan kotitalouksien internetin käytön ennakoidaan laajenevan ny-
kytasoltaan.

Kuvio 3.2 Internetin ja sähköisen laskutuksen käyttöaste, %
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Kirjevolyymien ennusteiden pohjana ovat vuosien 1991-2012 aikasarja-aineistosta eko-
nometrisesti estimoidut mallit. Kysyntämallit on estimoitu erikseen kotitalouksien väli-
selle, yritysten ja muiden organisaatioiden väliselle sekä näiden ja kotitalouksien väli-
selle kirjeenvaihdolle. Kysyntämalleissa kirjevolyymien kehitystä määrittävät liitteessä 
kuvatulla tavalla bruttokansantuotteen volyymi, osoitteellisten kirjeiden hinta suhteessa 
kuluttajahintoihin sekä muuttujat, jotka kuvaavat internetin käytön kirjepostia syrjäyttä-
vää vaikutusta. Kirjetyypeittäin lasketuissa muuttujissa otetaan huomioon edellä kuvattu 
internetin käyttöaste yrityksissä ja kotitalouksissa sekä väestökehitys (vrt. Nikali, 2008, 
2013; Elkelä, Nikali & Paterson, 2013). Väestöennusteena käytetään Tilastokeskuksen 
vuonna 2012 julkaisemaa väestöennustetta.    

Sähköisen laskutuksen yleistyminen vähentää yritysten kotitalouksille lähettämää kirje-
postia. Sähköisen laskutuksen vaikutusta kirjepostin määrään on kuitenkin hankalaa 
mallintaa ekonometrisesti, koska sähköisen laskutuksen merkittävästä laajenemisesta on 
havaintoja vain aivan muutamalta viime vuodelta. Sitä paitsi merkittävä muutos on vas-
ta tulossa, kun suoraveloitus päättyy ja se korvataan e-laskulla vuonna 2014.  

Kuvio 3.3 esittää osoitteellisten kirjeiden kokonaismäärän toteutunutta kehitystä ja en-
nusteita vuoteen 2020. Jäljempänä esitettävä taulukko 3.1 kuvaa kirjepostin kappale-
määräisen kehityksen ennusteita vaihtoehtoisten BKT:n kasvuskenaarioiden tapauksis-
sa.  

Kuvio 3.3 Osoitteellisten kirjeiden määrä 

 

 

Nykyisistä vuosittain lähetettävistä noin miljardista osoitteellisesta kirjeestä suunnilleen 
puolet on yritysten ja muiden organisaatioiden kotitalouksille lähettämiä kirjeitä. Suuri 
osa näistä kirjelähetyksistä on laskuja, joiden määrän tulevaan kehitykseen vaikuttaa 
keskeisesti edellä kuvattu sähköisen laskutuksen yleistyminen. Sähköisen laskutuksen 
yleistyminen viimeisten viiden vuoden aikana on heijastunut kuviossa 3.3 näkyvään 

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Kirjeet, milj. kpl Paras kehitys Perusennuste Heikoin kehitys

Internetin käyttöönoton laajeneminen on sähköisen tiedonvälitysteknologian diffuusioon liit-
tyvä ilmiö. Tässä yhteydessä internetin kotikäytön laajenemisvauhdin ennakointiin sovelle-
taan ns. Gompertzin mallia (ks. liite). Tällä mallilla on laskettu kuviossa 3.2 esitetty internetin 
kotikäytön ennuste vuoteen 2020.

Kirjevolyymien ennusteiden pohjana ovat vuosien 1991–2012 aikasarja-aineistosta ekonomet-
risesti estimoidut mallit. Kysyntämallit on estimoitu erikseen kotitalouksien väliselle, yritys-
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dolle. Kysyntämalleissa kirjevolyymien kehitystä määrittävät liitteessä kuvatulla tavalla brut-
tokansantuotteen volyymi, osoitteellisten kirjeiden hinta suhteessa kuluttajahintoihin sekä 
muuttujat, jotka kuvaavat internetin käytön kirjepostia syrjäyttävää vaikutusta. Kirjetyypeit-
täin lasketuissa muuttujissa otetaan huomioon edellä kuvattu internetin käyttöaste yrityksissä 
ja kotitalouksissa sekä väestökehitys (vrt. Nikali, 2008, 2013; Elkelä, Nikali & Paterson, 2013). 
Väestöennusteena käytetään Tilastokeskuksen vuonna 2012 julkaisemaa väestöennustetta.

Sähköisen laskutuksen yleistyminen vähentää yritysten kotitalouksille lähettämää kirjepostia. 
Sähköisen laskutuksen vaikutusta kirjepostin määrään on kuitenkin hankalaa mallintaa eko-
nometrisesti, koska sähköisen laskutuksen merkittävästä laajenemisesta on havaintoja vain ai-
van muutamalta viime vuodelta. Sitä paitsi merkittävä muutos on vasta tulossa, kun suorave-
loitus päättyy ja se korvataan e-laskulla vuonna 2014.

Kuvio 3.3 esittää osoitteellisten kirjeiden kokonaismäärän toteutunutta kehitystä ja ennustei-
ta vuoteen 2020. Jäljempänä esitettävä taulukko 3.1 kuvaa kirjepostin kappalemääräisen kehi-
tyksen ennusteita vaihtoehtoisten BKT:n kasvuskenaarioiden tapauksissa.

Nykyisistä vuosittain lähetettävistä noin miljardista osoitteellisesta kirjeestä suunnilleen puo-
let on yritysten ja muiden organisaatioiden kotitalouksille lähettämiä kirjeitä. Suuri osa näistä 

Kuvio 3.3 Osoitteellisten kirjeiden määrä
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kirjelähetyksistä on laskuja, joiden määrän tulevaan kehitykseen vaikuttaa keskeisesti edellä 
kuvattu sähköisen laskutuksen yleistyminen. Sähköisen laskutuksen yleistyminen viimeisten 
viiden vuoden aikana on heijastunut kuviossa 3.3 näkyvään osoitteellisten kirjeiden määrän 
kääntymiseen jyrkkään laskuun vuodesta 2009 lähtien. Kirjelähetysten määrän huomattavan 
vähenemisen ajoittuminen vuoteen 2009 saattoi johtua osittain talouden taantumasta, mut-
ta paperipostina lähetettävien laskujen tapauksessa keskeisenä syynä on ollut myös sähköisen 
laskutuksen yleistyminen.

Kotitalouksien välisen kirjepostin sekä yritysten välisen kirjepostin määrät ovat kääntyneet 
laskuun jo aiemmin. Näillä kirjetyypeillä on kuitenkin huomattavasti pienempi osuus osoit-
teellisten kirjeiden kokonaismäärästä kuin yritysten ja muiden organisaatioiden kotitalouksil-
le lähettämillä kirjeillä. Siten yritysten ja muiden organisaatioiden kotitalouksille lähettämien 
laskujen ja muiden kirjeiden määrän kehitys hallitsee kuvion 3.3 esittämää osoitteellisten kir-
jeiden kokonaismäärän kehitystä. Koska sähköisen laskutuksen ennakoidaan yleistyvän edel-
leen, paperipostina lähetettävien laskujen määrä ja kirjepostin kokonaismäärä vähenee edel-
leen tulevina vuosina kuvion 3.3 esittämällä tavalla. Kirjepostin vähenemisen vauhdista on 
esitetty rajumpiakin skenaarioita (LVM, 2013).

3.3 Postin muun jakelutoiminnan kehitys
 
Kirjepostin ohella muita keskeisiä postin jakelutoimintoja on pakettien, lehtien ja mainos-
ten jakelu. Kuvio 3.4 esittää näiden jakelutoimintojen kehitystä indeksoituna siten, että vuotta 
1990 merkitään sadalla. Kuviosta havaitaan, että viime vuosina pakettien ja mainosten jakelu 
on ollut kasvusuunnassa. Sen sijaan lehtijakelun määrä on lehtien levikin pienenemisen myötä 
vähentynyt. Taulukko 3.1 esittää kappalemääräisiä jakelukehityksen ennusteita vaihtoehtois-
ten BKT:n kasvuskenaarioiden tapauksissa.

Tiedonvälityksen digitalisoituminen heijastuu kirjepostin vähenemisen ohella postin muu-
hunkin jakelutoimintaan. Internetin käyttö on vähentänyt lehtien levikkiä ja lehdenjakelun 
määrä näyttää aivan viime vuosina kääntyneen entistä jyrkempään laskuun. Toisaalta interne-

2012  1 065 64 1013 2 180
2020 Paras kehitys 790 75 630 2 770
2020 Perusennuste 740 70 625 2 520
2020 Heikoin kehitys 700 65 620 2 310

Taulukko 3.1 Postinjakelun määrä

 Jakelumäärä, milj. kpl
Vuosi Kirjeet Paketit Lehdet Mainokset

  Keskimääräinen vuosimuutos 2013–2020, %
 Kirjeet Paketit Lehdet Mainokset

 Paras kehitys -3.7 2.4 -5.8 3.1
 Perusennuste -4.5 1.2 -5.8 1.9
 Heikoin kehitys -5.2 0.1 -5.9 0.7
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tin laajeneva käyttö kotitalouksissa lisää verkkokauppaa ja siihen liittyvää posti- ja kuriiritoi-
minnan pakettijakelua.

Tässä yhteydessä pakettien, lehtien ja mainosten jakelumäärän ennustamiseen käytetyt ekono-
metriset mallit on rakennettu samalla periaatteella kuin edellä tarkastellun kirjepostin kysyn-
nän ennustamiseen käytetyt mallit (ks. liite). Keskeisin tavoite mallitäsmennyksissä on ollut 
estimoida talouden aktiviteetin vaikutus jakelumääriin, jotta malleilla voidaan laskea jakelu-
määrät vaihtoehtoisilla BKT:n kasvuskenaarioilla. Jäljempänä tarkasteltavaa posti- ja kuriiri-
toiminnan tuotannon kasvun ennustamista silmällä pitäen pakettien, lehtien ja mainosten ja-
kelumäärille lasketaan kirjepostin tapaan BKT:n kasvuskenaarioita vastaavasti kolme vaihto-
ehtoista kasvu-uraa.

Kuvio 3.4 esittää pakettien, lehtien ja mainosten jakelumäärien perusennusteita vuoteen 2020. 
Perusennusteissa pakettien ja mainosten jakelumäärien arvioidaan kasvavan vuoteen 2020, 
mutta lehtien jakelumäärän arvioidaan vähenevän nykytasoltaan. Pakettijakelun arvioidaan 
kasvavan tulevaisuudessa muun muassa verkkokaupan lisääntymisen myötä. Pakettijakelulla 
ei vielä ole ratkaisevaa merkitystä postitoiminnan liikevaihdossa, mutta tulevaisuudessa pa-
kettien välityksen laajeneminen voi osaltaan tukea postin toimintaedellytyksiä.
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Taulukko 3.1  Postinjakelun määrä 

  Jakelumäärä, milj. kpl 
Vuosi  Kirjeet Paketit Lehdet Mainokset 

2012  1065 64 1013 2180 
2020 Paras kehitys 790 75 630 2770 
2020 Perusennuste 740 70 625 2520 
2020 Heikoin kehitys 700 65 620 2310 
    
  Keskimääräinen vuosimuutos 2013-2020, % 

 Paras kehitys -3.7 2.4 -5.8 3.1 
 Perusennuste -4.5 1.2 -5.8 1.9 
 Heikoin kehitys -5.2 0.1 -5.9 0.7 
 

3.4 Postitoiminnan tuotannon ja liikevaihdon kehitys  

Posti- ja kuriiritoiminnan tuotannon volyymin tulevaa kehitystä arvioidaan edellä kuvat-
tujen kirjeiden, pakettien, lehtien ja mainosten jakelumäärien ennusteiden perusteella 
liitteessä kuvatulla ekonometrisella mallilla. Vastaavasti posti- ja kuriiritoiminnan tuo-
tannon hintakehitys ennustetaan kirjeiden, pakettien, lehtien ja mainosten jakeluhintojen 
pohjalle täsmennetyllä ekonometrisella mallilla. Kuvio 3.5 esittää posti- ja kuriiritoi-
minnan tuotannon volyymin ja hinnan arvioitua kehitystä vuoteen 2020. Kansantalou-
den vaihtoehtoiset kasvuskenaariot heijastuvat posti- ja kuriiritoiminnan tuotannon vo-
lyymin kehitykseen edellä tarkastellun postilähetysten määräkehityksen kautta siten, 
että toimialan tuotannon volyymin kehityksessä jatkuu lähivuosina laskusuuntaus, johon 
se on viime vuosina ajautunut. Tuotannon hintaan ennakoidaan puolestaan samantyyp-
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Posti- ja kuriiritoiminnan tuotannon volyymin tulevaa kehitystä arvioidaan edellä kuvattujen 
kirjeiden, pakettien, lehtien ja mainosten jakelumäärien ennusteiden perusteella liitteessä ku-
vatulla ekonometrisella mallilla. Vastaavasti posti- ja kuriiritoiminnan tuotannon hintakehitys 
ennustetaan kirjeiden, pakettien, lehtien ja mainosten jakeluhintojen pohjalle täsmennetyllä 
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pistä noususuuntausta kuin siinä on ollut nähtävissä aiempina vuosina. Hintakehityksen 
ennakointi on kuitenkin hankalaa, koska kirjelähetysten hinnat ovat osin hallinnollisesti 
säänneltyjä ja tältä osin jo lähtökohtaisesti vaikeasti ennakoitavissa.    

Kuvio 3.5 Postitoiminnan tuotannon volyymi ja hinta 
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ekonometrisella mallilla. Kuvio 3.5 esittää posti- ja kuriiritoiminnan tuotannon volyymin ja 
hinnan arvioitua kehitystä vuoteen 2020. Kansantalouden vaihtoehtoiset kasvuskenaariot hei-
jastuvat posti- ja kuriiritoiminnan tuotannon volyymin kehitykseen edellä tarkastellun pos-
tilähetysten määräkehityksen kautta siten, että toimialan tuotannon volyymin kehityksessä 
jatkuu lähivuosina laskusuuntaus, johon se on viime vuosina ajautunut. Tuotannon hintaan 
ennakoidaan puolestaan samantyyppistä noususuuntausta kuin siinä on ollut nähtävissä aiem-
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pina vuosina. Hintakehityksen ennakointi on kuitenkin hankalaa, koska kirjelähetysten hinnat 
ovat osin hallinnollisesti säänneltyjä ja tältä osin jo lähtökohtaisesti vaikeasti ennakoitavissa.

Posti- ja kuriiritoiminnan tuotannon volyymin ja hinnan kehitys määrittävät kuvion 3.6 esit-
tämää toimialan tuotannon arvon kehitystä. Kun tuotannon arvoa mitataan käyvin hinnoin 
lasketulla tuotoksella, kuvion 3.6 esittämä tuotannon arvo kuvaa myös posti- ja kuriiritoimin-
nan liikevaihdon kehitystä. Perusennusteen mukaan toimialan tuotannon arvo ja liikevaihto 
supistuvat hieman ennustejaksolla, koska tuotoksen volyymi vähenee niin rajusti, ettei arvioi-
tu tuotoksen hinnan nousu pysty sitä täysin kompensoimaan.

4 Postitoiminnan kannattavuus- ja työllisyysnäkymät

4.1 Kannattavuuskehitys vuoteen 2020
 
Edellä esitettyjen postipalveluiden kysyntä- ja tuotantoennusteiden perusteella voidaan arvi-
oida posti- ja kuriiritoiminnan kannattavuus- ja työllisyyskehitystä vuoteen 2020. Edellä esi-
tettyjä kysyntä- ja tuotantoarvioita vastaavasti myös kannattavuuden ja työllisyyden tulevaa 
kehitystä tarkastellaan talouden kolmen kasvuskenaarion pohjalta.

Kuvio 4.1 esittää posti- ja kuriiritoiminnan tuottajahinnan ja tuotannon yksikkökustannuksen 
ennustettua kehitystä vuoteen 2020. Lisäksi tuotannon yksikkökustannus on eritelty työvoi-
makustannusten ja välituotekustannusten osuuksiin edellä kuviossa 2.2 esitettyä erittelyä vas-
taavasti. Kuvio 4.2 esittää tuotantopanosten käyttöä suhteessa tuotoksen volyymiin sekä tuo-
tantopanosten yksikköhintojen ennustettua kehitystä vuoteen 2020. Kuvio 4.3 esittää osateki-
jöiden ennusteiden perusteella laskettuja kannattavuusennusteita.

Edellä luvussa 2 todettiin, että posti- ja kuriiritoiminnan kannattavuuden paraneminen 
1990-luvulla johtui siitä, toimialan tuottajahinta kehittyi vielä tuolloin suotuisasti suhtees-
sa toimialan tuotannon yksikkökustannuksiin. Kannattavuuden kääntyminen laskusuuntaan 
2000-luvun alkupuolella johtuu puolestaan siitä, ettei tuottajahinnan nousu ole enää viime 
vuosina ollut riittävä suhteessa tuotannon yksikkökustannusten kasvuun. Tuotannon yksik-
kökustannukset ovat kasvaneet lähinnä välituotekustannusten lisääntymisen takia. Sen sijaan 
työvoimakustannusten vaikutus yksikkökustannuksiin on pysynyt melko vakaana. Saman-
tyyppisen kehityksen ennakoidaan jatkuvan vuoteen 2020.

Posti- ja kuriiritoiminnan työpanoksen käytön suhteessa tuotoksen volyymiin ennakoidaan 
vähenevän työn tuottavuuden kasvun myötä. Toimialan työpanoksen ja työllisyyden ennus-
teet on laskettu liitteessä kuvatulla ekonometrisella mallilla. Toimialan palkkatason ennakoi-
daan kohoavan tulevina vuosina ETLAn syyskuussa 2013 julkaistussa ennusteessa arvioidun 
ansiotasokehityksen mukaisesti (ETLA, 2013). Posti- ja kuriiritoiminnan työn tuottavuuden 
kasvu kompensoi ennustejaksolla palkkatason nousua siten, että työvoimakustannusten vai-
kutus toimialan yksikkökustannuksiin pysyy kuviosta 4.1 havaittavalla tavalla suunnilleen ny-
kyisellä tasollaan.

Sen sijaan välituotekäytön volyymi kasvaa edelleen suhteessa posti- ja kuriiritoiminnan tuo-
toksen volyymiin. Tuotannon volyymiin suhteutetun välituotekäytön volyymin kasvu heijas-
taa sitä, että posti joutuu muun muassa yleispalveluvelvoitteensa takia käyttämään yhä kasva-
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Kuvio 4.1 Postitoiminnan tuotannon yksikkökustannus ja tuottajahinta 
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van määrän kuljetuspalveluita suhteessa kuljetettavan postin määrään. Välituotepanosten vo-
lyymin ennuste on laskettu liitteessä kuvatulla ekonometrisella mallilla.

Edellä luvussa 2 todettiin, että suuri osa posti- ja kuriiritoiminnan käyttämistä välituotepa-
noksista on ostettuja kuljetuspalveluita, joiden hintaan vaikuttaa merkittävästi polttoaineiden 
hintojen kehitys. Kuljetuspalveluiden hintojen ennakoidaan nousevan edelleen polttoaineiden 

Kuvio 4.1 Postitoiminnan tuotannon yksikkökustannus ja tuottajahinta

Kuvio 4.2 Postitoiminnan tuotantopanoskäyttö ja panoshinnat
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hintojen nousun myötä. Posti- ja kuriiritoiminnan käyttämien välituotepanosten volyymin ja 
hinnan samanaikainen nousu johtavat siihen, että välituotekustannuksilla on kuviosta 4.1 ha-
vaittavalla tavalla edelleen selvästi lisäävä vaikutus toimialan yksikkökustannuksiin.

Edellä esitetyistä kannattavuuteen vaikuttavien tekijöiden ennusteista seuraa se, ettei posti- 
ja kuriiritoiminnan kannattavuuskehitykseen ole vuoteen 2020 mennessä odotettavissa pa-
ranemista nykytilanteeseen verrattuna. Talouskasvun vaihtoehtoiset skenaariot johtavat vain 
pieniin eroihin vaihtoehtoisissa posti- ja kuriiritoiminnan kannattavuusskenaarioissa, kuten 
kuviosta 4.3 havaitaan. Tämä johtuu siitä, että toimialan työpanoskäyttö ja välituotepanos-
ten käyttö joustavat tuotannon volyymin suhteen niin, että nopeampi tuotannon kasvu johtaa 
suurempaan panoskäyttöön ja suurempiin kustannuksiin.

Postitoiminnan kannattavuutta voitaisiin yrittää vahvistaa nostamalla postilähetysten hintoja. 
Tällainen toimenpide vähentäisi kuitenkin postipalvelujen kysyntää. Yleispalveluvelvoitteen 
takia postinjakelun kustannuksia ei voitaisi vähentää jakelumäärän vähenemistä vastaaval-
la tavalla, jolloin tuotannon yksikkökustannukset kasvaisivat eikä kannattavuus siten lopulta 
ratkaisevasti paranisi. Postitoiminnan kannattavuutta voidaan merkittävämmin parantaa vain 
keventämällä yleispalveluvelvoitteeseen liittyvästä tuotannon yksikkökustannusten noususta 
johtuvaa kustannuspainetta.

17 
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4.2 Työllisyyskehitys vuoteen 2020
 
Kansantalouden tilinpidon mukaan posti- ja kuriiritoiminta työllisti vuonna 1990 noin 34 000 
henkeä. Sen jälkeen työvoiman määrä on jatkuvasti vähentynyt niin, että vuoteen 2012 men-
nessä toimialan työllisten määrä on supistunut noin 23 000 henkeen, kuten kuviosta 4.4 voi-
daan todeta.
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2012 mennessä toimialan työllisten määrä on supistunut noin 23000 henkeen, kuten 
kuviosta 4.4 voidaan todeta. 
  
Edellä jaksossa 3.4 esitetyn posti- ja kuriiritoiminnan tuotantoennusteen perusteella 
voidaan arvioida toimialan työllisyyskehitystä vuoteen 2020. Arviointiin käytetään liit-
teessä kuvattua ekonometrista mallia. Kuvio 4.4 ja taulukko 4.1 esittävät postitoiminnan 
työllisyyskehityksen ennusteita vaihtoehtoisten BKT:n kasvuskenaarioiden tapauksissa. 

Posti- ja kuriiritoiminnan tuotannon volyymin laskusuunnan arvioidaan jatkuvan ennus-
tejaksolla vuoteen 2020. Tämä johtaa siihen, että työllisten määrä jatkaa myös lasku-
suunnassa tulevina vuosina. Kirjepostin ja lehtijakelun määrien ja tuotannon volyymin 
laskusuuntauksen jyrkkenemisen takia posti- ja kuriiritoiminnan työllisten määrään en-
nakoidaan tuleville vuosille jopa jonkin verran jyrkempää laskusuuntaa kuin työllisyys-
kehityksessä on tähän mennessä toteutunut.  

Kuvio 4.4 Postitoiminnan työllisyys 
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Liite: Ennustejärjestelmän pääpiirteet
 
Kannattavuus ja tuotannon yksikkökustannus

Käsillä olevassa selvityksessä posti- ja kuriiritoiminnan kannattavuuden kehitystä tarkastel-
laan kansantalouden tilinpitoon pohjautuvalla mittarilla, jossa tuotoksen ja kustannusten ero-
tuksena muodostuva toimintaylijäämä suhteutetaan tuotoksen arvoon. Kannattavuusmittari 
vastaa melko läheisesti käyttökateprosenttia, eli käyttökatteen suhdetta liikevaihtoon, koska 
tuotos vastaa likimain liikevaihtoa ja toimintaylijäämä käyttökatetta.

Kannattavuusmuuttuja on

(1a) Pt = (PtYt - UCtYt)/PtYt,

(1b)  = (Pt - UCt)/Pt.

Muuttuja Pt tarkoittaa toimialan tuottajahintaa vuonna t, Yt tuotannon volyymia ja UCt tuo-
tannon yksikkökustannusta. Raportin kuvioissa 2.1 ja 4.3 kannattavuus esitetään prosenttilu-
kuna siten, että kaavalla (1a) laskettu kannattavuus kerrotaan sadalla.

Muuttujat lasketaan kansantalouden tilinpidosta niin, että kun muuttujaa Yt mitataan kiinteä-
hintaisella tuotoksella ja muuttujaa Pt tuotoksen deflaattorilla, tulo PtYt tarkoittaa käyvin hin-
noin laskettua tuotosta. Tuotannon yksikkökustannus UCt lasketaan suhteuttamalla kustan-
nukset tuotoksen volyymiin. Kustannukset koostuvat työvoimakustannuksista ja välituotekäy-
tön kustannuksista.

Tuotannon yksikkökustannus on

(2a) UCt = (WtLt + PI
tIt)/Yt,

(2b)  = Wt/(Yt/Lt) + PI
t/(Yt/It).

Muuttuja Wt tarkoittaa työvoiman yksikkökustannusta ja Lt työpanosta. Muuttuja PI
t tarkoit-

taa välituotepanosten hintaa ja It välituotepanosten volyymia. Työvoimakustannukset koostu-
vat palkoista ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksuista.

Edellä kuvattu kannattavuuden laskenta ja kannattavuutta määrittävien tekijöiden erittely 
kansantalouden tilinpidon pohjalta mahdollistaa kannattavuuskehityksen ennustamisen osa-
tekijöille ennustetun kehityksen perusteella. Kaavasta (1b) havaitaan, että kannattavuus Pt 
riippuu tuottajahinnan Pt ja tuotannon yksikkökustannuksen UCt kehityksestä. Kaavasta (2b) 
havaitaan, että yksikkökustannuksen UCt kehitys riippuu palkkatason Wt, työn tuottavuuden 
Yt/Lt, välituotepanosten hinnan PI

t ja välituotepanosten käytön tehokkuuden Yt/It kehityksestä.

 
Postipalveluiden kysyntä

Kirjeiden välitys muodostaa merkittävän osan postitoiminnan palvelutuotannosta. Kirjeposti-
palveluiden kysynnän kehitystä ennakoidaan kirjetyypeittäin malleilla, joiden yleismuoto on 
loglineaarinen malli
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(3) lnQt = a0 + a1lnYTt - a2ln(Pt/PC
t) - a3Ct.

Muuttuja Qt tarkoittaa kirjeiden lukumäärää ja muuttuja YTt talouden aktiviteettia, jota mita-
taan bruttokansantuotteen volyymilla. Muuttuja Pt tarkoittaa kirjeiden hintaindeksiä ja PC

t ku-
luttajahintaindeksiä. Muuttuja Ct tarkoittaa internetin käytön ja väestökehityksen perusteel-
la määräytyvää muuttujaa, jolla otetaan huomioon internetin käytön laajenemisen kirjepostia 
syrjäyttävä vaikutus (Nikali, 2008, 2013). Kertoimet a0, a1, a2 ja a3 estimoidaan ekonometri-
sesti aikasarja-aineistosta. Joissain tapauksissa malleissa käytetään lisäselittäjänä aikatrendiä, 
jolle loglineaarisessa mallissa estimoitu kerroin kuvaa kyseisen kysyntämuuttujan trendikas-
vuvauhtia. Yhtälön (3) tyyppistä loglineaarista täsmennystä käytetään myös muiden postipal-
veluiden kysyntämallien pohjana.

 
Internet-teknologian diffuusio

Suomessa yritysten internetin käyttöaste näyttää 2000-luvun alussa vakiintuneen runsaan 70 
prosentin tasolle. Ennusteessa yritysten internetin käyttöasteen oletetaan pysyvän tällä tasolla 
vuoteen 2020. Sen sijaan kotitaloussektorissa internetin käyttö todennäköisesti laajenee vie-
lä nykytasoltaan. Internetin käyttöönoton laajeneminen on sähköisen tiedonvälitysteknolo-
gian diffuusioon liittyvä ilmiö. Tällaisen uuden teknologian markkinoille tulon mallintami-
seen ja teknologian diffuusion ennustamiseen sovelletaan usein Gompertzin mallia tai logis-
tista mallia.

Tässä yhteydessä internet-teknologian diffuusion kuvaamiseen sovellettava Gompertzin mal-
li on muotoa

(4) St = a exp(-bexp(-gTRt)).

Muuttuja St on internetiä käyttävien talousyksiköiden osuus ajankohtana t, TRt on aikatrendi, 
vakio α on muuttujan St saturaatiotaso ja a, b ja g > 0.

Gompertzin mallin ja logistisen mallin soveltuvuuden vertailuun on olemassa yksinkertai-
nen testi. Jos muunnos ln(ln(St/St-1)) on lineaarinen ajan suhteen, prosessin kuvaamiseen so-
pii Gompertzin malli. Jos muunnos on sen sijaan epälineaarinen ajan suhteen, malliksi sopii 
logistinen käyrä (Franses, 1994a). Tässä tapauksessa testi viittaa siihen, että Gompertzin mal-
li soveltuu logistista mallia paremmin kotitalouksien internetin käytön laajenemisprosessin 
mallintamiseen. Muodossa (4) Gompertzin malli on epälineaarinen ajan suhteen, mutta en-
nustamisessa tarvittavat parametrit voidaan helposti estimoida lineaarisesta muunnoksesta 
(Franses, 1994b)

(5) ln(ln(St/St-1)) = -gTRt + ln(exp(g) - 1) + ln(b).

 
Tuotanto ja tuottajahinta

Posti- ja kuriiritoiminnan tuotoksen volyymi mallinnetaan postipalveluiden kysyntäerien 
määräkehityksen perusteella lineaarisella mallilla

(6) DYt = Si ai DQit.
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Muuttuja Yt tarkoittaa postitoiminnan tuotoksen volyymia ja muuttujat Qit kirjeiden, paket-
tien, lehtien ja mainosten jakelumääriä. Symboli ∆ tarkoittaa vuosidifferenssiä.

Postitoiminnan tuotoksen hinta mallinnetaan postipalveluiden hintojen perusteella lineaari-
sella mallilla

(7) DPt = Si bi DPit.

Muuttuja Pt tarkoittaa posti- ja kuriiritoiminnan tuotoksen hintaa ja muuttujat Pit kirjeiden, 
pakettien, lehtien ja mainosten jakelupalveluiden hintoja.

 
Tuotantopanosten kysyntä

Edellä esitetyistä kaavoista (1a-b) ja (2a-b) havaitaan, että postitoiminnan kannattavuuske-
hityksen ennakoinnissa tarvitaan työpanoksen ja välituotepanosten volyymin kehityksen en-
nusteita. Lisäksi selvityksessä arvioidaan postitoiminnan työllisyyden kehitystä vuoteen 2020.

Postitoiminnan tuotantopanosten määrien kehityksen ennakointiin sovelletaan mallia

(8) DDlnIt = g1DDlnYt - g2(DlnIt-1 - DlnYt-1 + g3).

Muuttuja It tarkoittaa tuotantopanoksen määrää vuonna t ja muuttuja Yt tuotannon volyymia. 
Kerroin g1 mittaa tuotantopanoksen kysynnän lyhyen ajan joustoa tuotannon volyymin muu-
toksen suhteen ja kerroin g2 sopeutumista poikkeamiin tuottavuuden pitkän ajan trendikasvu-
uralta. Parametri g3 mittaa tuottavuuden pitkän ajan keskimääräistä kasvua kyseisen tuotanto-
panoksen suhteen. Esimerkiksi työpanoksen tapauksessa aikasarja-aineistosta estimoitu para-
metri g3 mittaa työn tuottavuuden pitkän ajan keskimääräistä kasvuvauhtia.
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