Suomen Posti
Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.1999
·

Posti-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-huhtikuussa
1 996 Mmk:aan, kasvua 5 % edellisvuodesta.

·

Kasvu voimakkainta viestinvälityspalveluissa,
joissa myös sähköiset palvelut kehittyivät myönteisesti.

·

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 214 Mmk
(tammi-huhtikuussa 1998: 164 Mmk).
Suomen viestinvälitys- ja logistiikkamarkkinoilla ei tapahtunut merkittäviä muutoksia alkuvuonna. Postin
palvelujen kysyntä kehittyi edelleen myönteisesti Suomen kansantalouden jatkaessa kasvuaan. Postiliikenteen
kasvu hidastui kuitenkin hieman edellisvuodesta. Posti-konsernin suhteellinen kannattavuus kohentui
edellisvuodesta.

Tuloskehitys
Posti-konsernin liikevaihto oli tammi-huhtikuussa 1 996 Mmk (1 907 Mmk tammi-huhtikuussa vuonna 1998).
Kasvua oli 5 %. Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla toimipaikkapalveluja lukuun ottamatta.
Posti-konsernin kulut olivat 1 816 Mmk (1 781 Mmk), missä oli kasvua 3 %. Kuluista suurin osa, 62 %, muodostui
henkilöstökuluista. Kululajeista eniten lisääntyivät poistot ja ulkopuoliset palvelut. Katsauskaudelle kirjattiin 113
Mmk:n poistot, mikä on 18 Mmk enemmän kuin edellisvuonna. Kasvussa näkyvät erityisesti vuoden 1998
merkittävät investoinnit Vantaalla elokuussa aloittavaan logistiikkakeskukseen sekä tietotekniikkaan.
Konsernin liikevoitto oli 208 Mmk (156 Mmk). Myyntivoitoista puhdistettu liikevoittoprosentti oli 9,6 % ( 8,2 %).
Konsernin nettorahoitustuotot olivat 5 Mmk. Lukuun sisältyy 6 Mmk korkotuottoja. Korkokulut olivat 3 Mmk. Voitto
ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 214 Mmk (164 Mmk). Katsauskauden tuloksesta kirjattiin veroja 59 Mmk.

Liiketoiminta-alueiden kehitys
Viestinvälityspalveluiden liikevaihto oli 859 Mmk, mikä merkitsi 13 %:n kasvua. Viestinvälityksessä sähköisen
liiketoiminnan kasvu jatkui voimakkaana, eKirjeen liikevaihto kasvoi 19 % ja EDI-palveluiden yli kolminkertaistui.
Erityisen hyvin kehittyi vuodenvaihteessa aloitettu EDI-palvelu, jonka tarkoituksena on automatisoida yrityksiltä
viranomaisille suuntautuvia tietovirtoja. Ensimmäisiä sovelluksia tällä alueella ovat eräät verohallinnon lomakkeet,
jotka yritys voi täyttää sähköisesti ja siirtää Postin EDI-palvelun avulla suoraan verottajan tietojärjestelmään.

Viestinvälityspalvelujen liikevaihdosta suurin osa tulee edelleen kirjeestä. 1. luokan kirjeiden määrä kasvoi
katsauskaudella 2 % ja 2. luokan kirjeiden määrä 14 %. Kirjeliikennettä kasvattivat eduskuntavaalit sekä yritysten
tiedottamisen, asiakassuhteiden hoitamisen ja kuluttajalaskutuksen lisääntyminen. Osa osoitteellisista
suoramainoslähetyksistä siirtyi 2. luokan kirjeiksi.
Mediapalveluiden liikevaihto oli 503 Mmk ja kasvoi 2 %. Lehtipalveluiden liikevaihto kasvoi 3 %. Eniten kasvoivat
tulot lehtien peruspalveluista, 6 % edellisestä vuodesta. Varsinkin aikakauslehtien lähetysmäärät lisääntyivät.
Suoramainospalveluiden liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla.

Logistiikkapalveluiden liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 350 Mmk. Kasvu oli suurinta postirahti- ja
pikapakettipalveluissa sekä nouto- ja jakelupalveluissa. Pakettien kokonaismäärä laski jonkin verran.
Postin uudessa logistiikkakeskuksessa Vantaalla aloitettiin tuotannon koekäyttö. Posti keskittää uusimmalla
tekniikalla varustettuun logistiikkakeskukseen noin 65 % tavaravirroistaan. Tavoitteena on lisätä
logistiikkapalvelujen kilpailukykyä ja kannattavuutta. Keskus aloittaa toimintansa syksyllä. Koko logistiikka-alan
kasvu on voimakkainta pikapalveluissa ja kansainvälisissä palveluissa. Suomen Posti Oy:n ja muiden
pohjoismaisten Postien omistama tavaraliikenneyhtiö Pan Nordic Logistics AB on käynnistämässä toimintansa
kuluvana vuonna.
Toimipaikkapalveluiden liikevaihto laski 16 % ja oli 154 Mmk. Liikevaihdon pienenemisen syynä oli suureksi
osaksi Leonian pankkipalvelujen ostojen määrän ja korvaustason aleneminen. Korvaustaso perustuu
valtiovarainministeriön asettaman selvitysmiehen johdolla alkuvuonna tehtyyn ratkaisuun.
Posti-konsernin muuta liiketoimintaa olivat mm. arvokuljetukset, filatelia, autojen korjaamo- ja leasingpalvelut
sekä linja-autoliikenne. Muun liiketoiminnan liikevaihto oli 130 Mmk, missä oli laskua 10 %. Posti luopui linjaautoliikenteen harjoittamisesta helmikuussa myymällä tytäryhtiönsä Gold Line Oy:n.

Investoinnit
Posti-konsernin investoinnit olivat tammi-huhtikuussa 140 Mmk (154 Mmk). Suurin osa investoinneista muodostui
rakennusinvestoinneista tänä vuonna valmistuviin lajittelukeskuksiin sekä postinkäsittelykoneiden
modernisoinnista ja uushankinnoista. Lisäksi investoitiin merkittävästi tietotekniikkaan.

Rahoitusasema
Konsernin vakavaraisuus säilyi hyvänä. Omavaraisuusaste nousi vuoden vaihteesta ja oli 66,6 %. Likvidit varat
olivat 425 Mmk. Konsernilla ei ollut pitkäaikaista korollista velkaa. Lyhytaikaisen korollisen velan määrä oli 100
Mmk. Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella. Valtiolle maksettiin vuoden 1998 tuloksesta osinkoa 63 Mmk.
Konsernin maksuvalmius pysyi hyvänä.

Henkilöstö
Posti-konsernin palveluksessa oli tammi-huhtikuussa keskimäärin 26 210 henkilöä. Henkilöstön määrä väheni
301 henkilöllä edellisvuoden huhtikuun lopusta. Noin 200 henkilöä siirtyi konsernista Gold Line Oy:n myynnin
myötä.

Vuosi 2000-valmius
Posti aloitti valmistautumisen vuosituhannen vaihteen aiheuttamiin tietoteknisiin riskeihin vuonna 1997. Postin
V2000-ohjelma on edennyt suunnitelmien mukaan ja viimeisten järjestelmä-päivitysten on määrä tapahtua
marraskuussa. Ohjelma kattaa konsernin tietojärjestelmät ja -laitteet, tuotantolaitteet sekä kiinteistöt ja Postin
asiakkailleen toimittamat tuotteet ja palvelut. Postin ulkopuolisiin tietojärjestelmäriskeihin on varauduttu muun
muassa testauksin ja tiivistämällä yhteistyötä toimittajien kanssa.

Konsernirakenteen muutokset
Posti pyrkii tehostamaan palvelujen tuotantoa muun muassa yhtiöittämällä toimintojaan. Postin runko- ja
aluekuljetukset siirrettiin Kelpo Kuljetus Fi Oy:lle, joka aloitti toimintansa alkuvuonna. Yhtiö on toistaiseksi Postin
kokonaan omistama. Myös Postin tytäryhtiö Etelä-Suomen Kuljetuspalvelut Oy aloitti toimintansa alkuvuonna. Se
tuottaa kuljetuspalveluita pääkaupunkiseudulla. Postin siivouspalvelut yhtiöitettiin 1.5.1999. Uusi yhtiö on
nimeltään SPS Siivouspalvelut Oy.
Posti-konsernin emoyhtiö Suomen Posti Yhtymä Oy jakautui 1.5.1999 alkaen edelleen kahdeksi yhtiöksi, PostiYhtymä Oy:ksi ja PT-Kiinteistöholding Oy:ksi. Posti-Yhtymä Oy:stä tuli Posti-konsernin uusi emoyhtiö. PTKiinteistöholding Oy siirtyi valtion uuteen kiinteistökonserniin ja sen mukana osa Suomen Posti Yhtymä Oy:n
toimitila-omaisuudesta tasearvoltaan noin 600 Mmk. Kyse oli lähinnä kiinteistöistä ja huoneisto-osakkeista, joita
siirtyi Posti-konserniin kesällä 1998 Suomen PT -konsernin jaon yhteydessä.

Loppuvuoden näkymät
Loppuvuonna Posti-konsernin liikevaihdon kasvun odotetaan hidastuvan edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihtoon
vaikuttaa muun muassa Leonia Pankin saama alennus toimipaikkojen työstä maksamaansa korvaustasoon.
Osaa postimaksuista korotetaan heinäkuun alussa. Korotukset vaikuttavat liikevaihtoon pääasiassa kuitenkin
vasta ensi vuonna.
Konserni käynnisti alkuvuonna kustannustehokkuutta edistävän ohjelman, jonka vaikutukset alkavat näkyä
loppuvuonna. Näin konsernin koko vuoden suhteellinen kannattavuus paranee hieman edellisen vuoden tasosta
liikevaihdon kasvun hidastumisesta huolimatta. Koko vuoden investoinnit jäävät edellisvuotista pienemmiksi.
Euroopan logistiikkamarkkinat ovat kiihtyvällä tahdilla jakautumassa uudelleen yritysostoin. Tämä vaikuttaa
jatkossa myös Suomen markkinoihin ja Postin mahdollisuuksiin laajentaa kansainvälistä liiketoimintaansa.
Helsingissä 26. toukokuuta 1999
Hallitus

Jakautumisesta johtuen osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastettuja. Vuoden 1999 ensimmäisen
kolmanneksen tilinpäätöstiedot on laadittu vuoden 1998 vuosikertomuksessa esitettyjen laadintaperiaatteiden
mukaisina. Vuoden 1998 tiedot tammi-huhtikuulta ja koko vuodelta on lisäksi muutettu vastaamaan 1.7.1998
voimaantullutta konsernirakennetta. Posti-konserni tiedottaa taloudellisesta kehityksestään
vuosikolmanneksittain.

