
Suomen Posti

Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2000
· Logistiikkapalvelujen voimakas kasvu jatkui.
· Voitto ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja oli 274 Mmk.
· Postin yhteistyö kansainvälisten kuljetus- ja kuriiriyritysten kanssa tiivistyi.

Posti-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-elokuussa 4 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 4 018
Mmk. Liikevaihdon kasvu oli voimakkainta logistiikkapalveluissa, 20 %. Konsernin voitoksi ennen satunnaisia
eriä, varauksia ja veroja muodostui 274 Mmk.

Tuloskehitys

Posti-konsernin liikevaihto oli tammi-elokuussa 4 018 Mmk (3 848 Mmk tammi-elokuussa vuonna 1999).
Liikevaihdon kasvu oli 4 % (3 %) edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Katsauskaudella logistiikkapalvelujen
liikevaihto jatkoi vahvaa kasvuaan. Viestinvälityspalvelujen liikevaihdon kasvu hidastui hieman edelliseen
vuoteen verrattuna. Toimipaikkapalvelujen liikevaihto väheni odotetusti. Syynä oli Leonia-palvelujen asteittainen
poistuminen toimipaikoista.

Liiketoiminnan muita tuottoja kasvattivat Leonia Henkivakuutus Oy:n ja Kelpo Kuljetus Fi Oy:n osakkeiden
myynnit vuoden alkupuolella.

Konsernin liikevoitto oli 251 Mmk (347 Mmk), mikä oli 6,2 % (9,0 %) liikevaihdosta. Liikevoiton pieneneminen
johtui kulujen 8 %:n kasvusta ja Leonia-palvelujen liikevaihdon laskusta. Kuluja kasvattivat edellisvuoteen
verrattuna polttoaineiden hintojen nousu sekä panostukset sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen. Konsernin
kustannuksia kasvattivat myös kuljetuspalveluissa käytettyjen alihankintojen lisääntyminen.

Nettorahoitustuotot kasvoivat korkotuottojen kasvun ansiosta.

Voitto ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja oli 274 Mmk (357 Mmk). Katsauskauden tuloksesta kirjattiin
veroiksi 86 Mmk.

Liiketoimintojen kehitys

Posti-konsernin liiketoiminta-alueita ovat viestinvälitys ja logistiikka. Viestinvälitystä ovat fyysiseen ja sähköiseen
kirjeeseen, lehtijakeluihin, suoramarkkinointiin ja osoitteisiin sekä filateliaan liittyvät palvelut. Logistiikkaan
kuuluvat kappaletavaralogistiikka lisäpalveluineen ja sähköinen kaupankäynti. Muuta liiketoimintaa ovat
toimipaikkapalvelut, autojen korjaamo- ja leasing-palvelut sekä arvokuljetus- ja siivouspalvelut.

Viestinvälityksen liikevaihto kasvoi 5 %:lla 2 744 Mmk:aan (2 618 Mmk). Yleinen talouskasvu on lisännyt
yritysten laskutukseen, markkinointiin ja asiakassuhteiden hoitoon liittyvää viestintää. Toisaalta tekstiviestien ja
sähköpostin käyttö on yleistynyt kirjeiden käytön kustannuksella. Kaiken kaikkiaan Postin kuljettamien
perinteisten kirjeiden kokonaismäärä laski prosentin edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Viestinvälityksen



liikevaihtoa kasvatti se, että yritykset ulkoistivat omia toimintojaan ja käyttivät Postin palveluita omissa
postituksissaan ja postinjakeluissaan. Kolmannes viestinvälityksen liikevaihdon kasvusta tuli
suoramarkkinoinnista.

Postin sähköisten viestinvälityspalvelujen, eKirjeen ja EDI-palvelun, myönteinen kehitys jatkui, ja panostuksia
sähköiseen liiketoimintaan on selkeästi lisätty.

Kirjeen palvelutaso pysyi katsauskaudella hyvänä. 1. luokan kirjeistä oli 94,9 % perillä lähettämistä seuraavana
työpäivänä.

Postin jakamien lehtien määrä kasvoi prosentin. Osoitteellisten ja osoitteettomien suoramarkkinointilähetysten
määrät olivat hieman edellisvuotista suuremmat.

Yrityksille postitus- ja tulostuspalveluja tuottavan Atkos Printmail Oy:n liikevaihto kohosi 177 Mmk:aan. Konsernin
osuus yhtiön liikevaihdosta oli 26 %.

Logistiikan liikevaihto kasvoi 20 % ja oli 816 Mmk (682 Mmk). Liikevaihtoa kasvatti kuljetusyhteistyö ASG-ERT
Oy:n kanssa. Osaksi kasvu johtui myös siitä, että yhä useammin asiakkaat haluavat pakettien toimituksen perille
asti. Pakettien määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Posti uudisti huhtikuun alussa kotimaan pakettipalvelut.
Palvelu nopeutui, ja vaihtoehtoja pakettien perilletoimituksiin lisättiin. Uudistuksen läpivienti on vaatinut
ennakoitua pidemmän ajan.

Posti on lisännyt yhteistyötään kansainvälisten kuljetus- ja kuriiriyritysten kanssa. Tavoitteena on vahvistaa
kilpailukykyä erityisesti sähköisen kaupankäynnin logistiikkamarkkinoilla.

Vuoden alussa Posti aloitti kuljetusyhteistyön ASG-ERT Oy:n kanssa. Suomen Posti Oy:n tytäryhtiölle Kelpo
Kuljetus Fi Oy:lle siirtyivät ASG:n Suomen kuljetukset ja samalla muodostui yhtenäinen logistinen ketju Suomen
ja muun Euroopan välillä.

Keväällä Suomen Posti Oy myi 49 % Kelpo Kuljetus Fi Oy:n osakkeista ASG-ERT Oy:lle. Kelpo Kuljetus Fi Oy:n
liikevaihto oli 288 Mmk, josta konsernin osuus oli 71 %.

Suomen Posti Oy aloittaa lokakuun alussa yhteistyön kansainvälisten pikalähetysten kuljettamisessa DHL
Worldwide Expressin kanssa. Posti ja DHL tuovat Suomen markkinoille kansainvälisen palvelun, jossa yhdistyy
Postin kotimaan toimipaikkaverkko ja noutokuljetukset sekä DHL:n maailmanlaajuinen pikakuljetusverkosto.

Suomen Posti Oy:n rahti- ja huolintapalveluja tarjoava tytäryhtiö Global Mail FP Oy aloitti syyskuussa yhteistyön
Ranskan La Poste -konserniin kuuluvan kansainvälisiä kuriiripalveluja tuotavan Chronopost Internationalin
kanssa.

Toimipaikkapalveluiden liikevaihto laski ennakoidusti 21 % ja oli 245 Mmk. Lasku perustui Postin ja Leonia
Pankin yhteistyön päättymiseen ja Leonia-palvelujen asteittaiseen lopettamiseen toimipaikoissa vuoden loppuun
mennessä. Työmäärän vähetessä Postin omissa konttoreissa 255:n postitoimipaikan tehtävät ovat siirtymässä
jonkin toisen palveluyrityksen yhteyteen. Postiyrittäjiksi on ollut hakijoita, ja tehtävien siirto yrittäjille on alkanut.
Toimipaikkojen kokonaismäärä säilyy muutoksista huolimatta noin 1500:ssa.

Pankkityön loppuminen ja toimipaikkapalvelujen osittainen ulkoistaminen merkitsee entisen toimipaikkatyön
loppumista runsaalta 1 400 postilaiselta. Osa heistä on jo siirtynyt toisiin tehtäviin konsernissa, osa sijoittunut
toisten työnantajien palvelukseen ja osan työsuhde on loppunut määräaikaisena.

Muiden liiketoimintojen liikevaihto pieneni 10 % ja oli 213 Mmk, koska linja-autoliikenteestä luovuttiin viime
vuonna.

Autojen korjaamo- ja leasingpalveluita tuottavan PT-Autopalvelut Oy:n liikevaihto oli 242 Mmk, josta konsernin
osuus oli 58 %.

Arvokuljetuksia tarjoavan Spac FP Oy:n liikevaihto kasvoi 111 Mmk:aan, josta konsernin osuus oli 8 %.

SPS Siivouspalvelut Oy:n liikevaihto oli 44 Mmk, josta konsernin osuus oli 86 %.



Investoinnit

Posti-konsernin investoinnit olivat tammi-elokuussa 300 Mmk (279 Mmk). Suurin osa investoinneista oli
rakennusinvestointeja. Helsingin Pasilaan valmistuu toimistorakennus syksyn kuluessa. Suomen Posti Oy:n
tytäryhtiön LP-Logistiikkapalvelut Oy:n palveluvaraston laajennus valmistuu Vantaan Voutilaan myös kuluvana
syksynä.

Rahoitusasema

Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 68,1 % (31.12.1999: 60,3 %). Konsernilla ei ollut
korollista nettovelkaa. Likvidit varat olivat 636 Mmk katsauskauden lopussa. Rahoitustuotot olivat 26 Mmk ja
korkokulut 2 Mmk. Konsernin maksuvalmius säilyi edelleen hyvänä.

Henkilöstö

Posti-konsernin palveluksessa oli tammi-elokuussa keskimäärin 25 922 (26 573) henkilöä. Konsernin
henkilöstömäärä kasvoi hieman viime vuoden elokuun lopusta. Se johtui suurimmaksi osaksi osa-aikaisten
työtekijöiden määrän kasvusta. Henkilöstö väheni eniten toimipaikkaverkossa ja PT-Autopalvelut Oy:n
korjaamopalveluissa.

Muutokset hallinnossa

Suomen Posti Oy:n toimitusjohtajaksi nimitettiin dipl.ins. Jukka Alho 1.6.2000 alkaen. Edellinen toimitusjohtaja
kauppat.maist. Asko Saviaho jää eläkkeelle ensi vuoden toukokuussa.

Suomen Posti Oy:n hallitukseen tuli uudeksi jäseneksi Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja, kauppat. ja tekn.tri
Tarja Cronberg dipl.ekon. Harry Söderholmin toimikauden päätyttyä keväällä.

Hallintoneuvostosta jäi keväällä pois Leonia Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Eino Keinänen.

Konsernirakenne

Konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

Loppuvuoden näkymät

Suomen kansantalouden kasvu jatkuu ennusteiden mukaan vahvana. Konsernin viestinvälityspalveluiden
liikevaihdon arvioidaan saavuttavan edellisen vuoden tason. Logistiikkapalveluiden liikevaihto kasvaa palvelu-
uudistuksen ja kuljetusyhteistyön ansiosta. Toimipaikkapalveluiden liikevaihto pienenee tehtyjen sopimusten
mukaisesti. Konsernin tuloksen arvioidaan saavuttavan edellisen vuoden tason. Koko vuoden investoinnit
jäänevät hieman alle edellisen vuoden tason.

Helsingissä 28. syyskuuta 2000
Hallitus



Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja.
Posti-konserni tiedottaa taloudellisesta kehityksestään vuosineljänneksittäin vuoden 2001 alusta.
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