Suomen Posti
Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.1999
Posti-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-elokuussa 3 848 Mmk:aan, kasvua 2,9% edellisvuodesta.
Kasvu voimakkainta viestinvälityspalveluissa: kirje ja sähköiset palvelut kehittyivät myönteisesti.
Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 357 Mmk (202 Mmk tammi-elokuussa 1998).

Tuloskehitys
Posti-konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 1999 tammi-elo-kuussa 2,9 %:lla edellisen vuoden vastaavasta
ajankohdasta ja oli 3 848 Mmk (3 738 Mmk tammi-elo-kuussa vuonna 1998). Liikevaihtoa kasvattivat eniten
viestinvälitys- ja logistiikkapalvelut. Posti-konsernin liikevoitto kasvoi tammi-elokuussa 154 Mmk:lla ja oli 347
Mmk. Konsernin liikevoitto oli 9,0 % liikevaihdosta (5,2 %).
Liikevoiton paraneminen johtui sekä liikevaihdon kasvusta että kulujen pienenemisestä. Suurin kuluerä, palkat, jäi
edellisvuoden tasolle ja oli 1 808 Mmk (1 802 Mmk). Posti on vähentänyt määräaikaisen työvoiman käyttöä
postitoimipaikoissa Leonian maksamien pankkipalvelukorvausten pienennyttyä. Konsernin palkkasumman
kasvua hidasti myös kaksivuotiseen tulosopimukseen kuuluneet edellisvuotista pienemmät palkankorotukset.
Kulueristä ulkopuoliset palvelut ja poistot kasvoivat edelleen. Katsauskaudelle kirjattiin 215 Mmk:n poistot, mikä
on 7,9 % enemmän kuin edellisvuonna. Poistot tulevat myös lähivuosina pysymään suhteellisen korkealla tasolla
viime vuosina tehtyjen merkittävien investointien vuoksi.
Konsernin nettorahoitustuotot olivat yhteensä 10 Mmk. Korkotuotot olivat 13 Mmk. Korko- ja muut rahoituskulut
olivat 6 Mmk.
Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja oli 357 Mmk ( 202 Mmk). Tuloksesta kirjattiin veroiksi 101 Mmk.
Katsauskauden tulos oli 251 Mmk (153 Mmk).

Liiketoiminta-alueiden kehitys
Viestinvälityspalveluiden liikevaihto kasvoi tammi-elokuussa 1 624 Mmk:aan eli 11,0 % edellisen vuoden
vastaavasta ajanjaksosta.
Viestinvälityspalveluista merkittävin osa muodostuu kirjeliikenteestä. Kirjeiden määrä kasvoi katsauskaudella 6,4
% edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Liikennettä kasvattivat vaalit sekä yritysten tiedottamisen,
asiakassuhteiden hoitamisen ja kuluttajalaskutuksen lisääntyminen. 2. luokan kirjeiden määrä kasvoi 14,1 %.
Aikaisempaa suurempi kasvu johtui lähetysten siirtymisestä osoitteellisista suoramainoslähetyksistä ja 1.luokan
kirjeistä 2.luokan kirjeiksi. 1. luokan kirjeiden kasvu oli 0,9 %.
Postin eKirje jatkoi vahvaa kasvuaan. eKirjeen liikevaihto kasvoi 23,6 % edellisestä vuodesta.
Kirjeen kulkunopeutta seurataan säännöllisesti testilähetyksin. Postin tavoitteen mukaan 1. luokan kirje on perillä
seuraavana työpäivänä. Katsauskaudella tehtyjen tutkimusten mukaan 95 % kirjeistä oli perillä tavoitteen
mukaisesti lukuun ottamatta jaksoa helmi-maaliskuussa, jolloin oli lennonjohtajien lakko.
Mediapalveluiden liikevaihto oli 968 Mmk ja kasvoi 2,7 %. Liikevaihtoa kasvatti aikakauslehtien jakelu.
Aikakauslehtien määrä kasvoi 6,7 % edellisestä vuodesta ja lehtien kokonaismäärä 2,0 %.
Suoramainoslähetysten määrä kasvoi 3,1 % edellisestä vuodesta.
Logistiikkapalveluiden liikevaihto oli 682 Mmk ja kasvoi 5,2 %. Liikevaihdon kasvu tuli postirahti- ja
leasingpalvelujen sekä pikapakettien hyvästä kehityksestä pakettien kokonaismäärän laskiessa 1,8 %.

Postin Vantaalle rakentaman logistiikkakeskuksen toiminta käynnistettiin elokuussa. Investoinnilla Posti vastaa
kiristyneeseen logistiikka-alan kilpailutilanteeseen. Posti hyödyntää Euroopan nykyaikaisimmassa pakettien
lajittelukeskuksessa ja sen yhteydessä toimivassa palveluvarastossa alan uusinta teknologiaa. Pakettien käsittely
nopeutuu lajittelukertojen vähetessä. Uusissa tiloissa voidaan paremmin ottaa huomioon lisääntyvän sähköisen
kaupankäynnin tarpeet. Lajittelukeskus käsittelee 70 % Postin pakettiliikenteestä ja siellä työskentelee 200
työntekijää. Kokonaisinvestointina logistiikkakeskus maksoi 265 Mmk.
Toimipaikkapalveluiden liikevaihto oli 311 Mmk, jossa oli laskua edellisestä vuodesta 17,3 %. Liikevaihto pieneni,
kun Leonian pankkipalvelujen ostot vähenivät ja korvaustaso aleni. Posti aloitti sopeutumisen alentuneisiin
Leonian ostoihin organisaatio- ja henkilöstömuutoksin. Postipalvelujen saatavuus ei huonontunut
sopeuttamistoimenpiteistä. Toimipaikkaverkon laajuus on ennallaan. Koko maassa toimii 1 582 postia, joista 571
omia toimipaikkoja ja loput yrittäjien hoitamia.
Posti-konsernin muuta liiketoimintaa olivat katsauskaudella mm. arvokuljetukset, filatelia, autojen korjaamo- ja
leasingpalvelut sekä linja-autoliikenne helmikuun loppuun asti. Linja-autoliikenteestä luovuttiin, ja Suomen Posti
Oy myi tytäryhtiönsä Gold Line Oy:n. Autojen korjaamo- ja leasingpalveluja tarjoava yhtiö PT-Autopalvelut Oy
supisti toimintaansa lähinnä Pohjois-Suomessa mm. myymällä korjaamoita.
Postin muun liiketoiminnan liikevaihto laski 14,6 %, mikä johtui edellä mainituista toiminnoista luopumisista.

Investoinnit
Posti-konsernin investoinnit olivat tammi-elokuussa 279 Mmk (370 Mmk). Merkittävimmät investointikohteet olivat
logistiikkakeskus, ajoneuvokalusto ja tietotekniikka.

Rahoitusasema
Konsernin vakavaraisuus on edelleen hyvä omavaraisuusasteen ollessa 65,1 %. Investoinnit rahoitettiin
tulorahoituksella. Likvidit varat olivat elokuun lopussa 586 Mmk. Konsernilla ei ollut pitkäaikaista korollista velkaa.
Lyhytaikaisen korollisen velan määrä oli 333 Mmk.

Henkilöstö
Posti-konsernin palveluksessa oli elokuun lopussa 25 252 henkilöä, joista osa-aikaisia 6 973. Henkilöstö väheni
984 henkilöllä edellisvuoden elokuun lopusta. Suurimmat vähennykset tulivat postitoimipaikkojen
myyntihenkilöstön vähentymisestä, hallintohenkilöstön vähentymisestä, Gold Line Oy:n myynnistä ja PT-

Autopalveluiden toiminnan supistumisesta. Konsernin keskimääräinen henkilömäärä tammi-elokuussa oli 26 573
(26 099).

Vuosi 2000-valmius
Postin valmistautuminen vuoteen 2000 on edennyt suunnitelmien mukaan. Posti ottaa syksyn aikana vielä
käyttöön muutamia uusia järjestelmiä, joiden vuosi 2000 -valmiudet on varmistettu. Valmistautumisessa ei ole
tullut esiin mitään merkittäviä tekijöitä, jotka saattaisivat vaarantaa Postin toiminnan vuosituhannen vaihtuessa.

Konsernirakenteen muutokset
Alkuvuoden aikana Suomen Posti Oy yhtiöitti kuljetustoimintoja ja siivoustoiminnot. Uudet yhtiöt ovat Kelpo
Kuljetus Fi Oy, Etelä-Suomen Kuljetuspalvelut Oy ja SPS Siivouspalvelut Oy. Kelpo Kuljetus Fi Oy:lle siirrettiin
Postin runko- ja aluekuljetukset.
Posti-konsernin emoyhtiö Suomen Posti Yhty-mä Oy jakautui 1.5.1999 alkaen edelleen kahdeksi yhtiöksi, PostiYhtymä Oy:ksi ja PT-Kiinteistö-holding 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
toimitilaomaisuudesta tasearvoltaan noin 600 Mmk. Kyse oli lähinnä kiinteistöistä ja huoneisto-osakkeista, joita
siirtyi Posti-konserniin kesällä 1998 Suomen PT -konsernin jakautumisen yhteydessä.
Uudeksi jäseneksi Posti-Yhtymä Oy:n hallitukseen valittiin 30.6.1999 hallitusneuvos Samuli Haapasalo ylijohtaja
Niilo Laakson tilalle.
Posti-Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja on Asko Saviaho ja varatoimitusjohtaja Juha Kivinen.

Loppuvuoden näkymät
Posti-konsernin kuluvan vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta, mutta kasvuprosentti
tulee olemaan edellisvuotista pienempi. Kasvua pienentää Leonialta saadun korvauksen aleneminen.
Käynnistetyt kustannustehokkuutta parantavat toimenpiteet varmistavat sen, että konsernin suhteellinen
kannattavuus paranee selvästi edellisvuodesta. Logistiikkakeskuksen valmistuttua loppuvuodelle ei kohdistu
suuria investointeja. Koko vuoden investoinnit jäävät edellisvuotista pienemmiksi.
Helsingissä 27. syyskuuta 1999
Hallitus

Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Vuoden 1999 kahden ensimmäisen kolmanneksen
tilinpäätöstiedot on laadittu vuoden 1998 vuosikertomuksessa esitettyjen laadintaperiaatteiden mukaisina.
Vuoden 1998 tiedot on muutettu vastaamaan 1.7.1998 voimaantullutta konsernirakennetta. Posti-konserni
tiedottaa taloudellisesta kehityksestään vuosikolmanneksittain.

