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Logistiikkapalvelujen liikevaihto kasvoi 14 %.
Katsauskauden voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 212 Mmk.
Toimipaikkaverkon laajuus säilyy koko maan kattavana Leonia-yhteistyön päättymisestä huolimatta.
Posti-konsernin liikevaihto kasvoi 2 % vuoden ensimmäisellä kolmanneksella edellisvuoden vastaavasta
ajanjaksosta. Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 212 Mmk. Liikevaihdon kasvu hidastui ja
kannattavuus heikkeni hieman edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Tuloskehitys
Posti-konsernin liikevaihto oli tammi-huhtikuussa 2 044 Mmk (1996 Mmk tammi-huhtikuussa vuonna 1999).
Liikevaihdon kasvu oli 2 % (5 %) edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kasvua oli eniten
logistiikkapalveluissa. Toimipaikkapalvelujen liikevaihto jatkoi ennakoidusti laskuaan.
Liiketoiminnan muiden tuottojen kasvu johtuu Leonia Henkivakuutusyhtiö Oy:n ja Kelpo Kuljetus Fi Oy:n
osakkeiden myynnistä.
Posti-konsernin kulut olivat 1 891 Mmk (1 816 Mmk), missä oli kasvua 4 %. Kulujen kasvuun vaikuttivat eniten
työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset.
Konsernin liikevoitto oli 201 Mmk (208 Mmk), mikä on 9,8 % (10,4 %) liikevaihdosta. Voitto ennen satunnaisia
eriä ja veroja oli 212 Mmk (214 Mmk). Katsauskauden tuloksesta kirjattiin veroiksi 62 Mmk.

Uusi liiketoimintaorganisaatio
Posti-konsernin liiketoimintaorganisaatiota on selkeytetty. Keskeiset liiketoiminta-alueet ovat Viestinvälitys ja
Logistiikka. Viestinvälitykseen kuuluvat fyysisen ja sähköisen kirjeviestinnän palvelut, lehti- ja
suoramarkkinointipalvelut sekä osoitepalvelut ja filatelia. Logistiikkaan kuuluvat kappaletavaralogistiikan palvelut
lisäpalveluineen ja sähköinen kaupankäynti. Muuhun liiketoimintaan kuuluvat toimipaikkapalvelut, autojen
korjaamo- ja leasingpalvelut sekä siivouspalvelut.
Tytäryhtiöiden ohjaus on vastuutettu toimialojensa mukaisille liiketoiminta-alueille. Uusi organisaatio astui
voimaan 1.3.2000. Tässä katsauksessa noudatetaan uutta liiketoimintajakoa.

Liiketoiminnan kehitys
Viestinvälityksen liikevaihto oli 1 397 Mmk (1 378 Mmk), missä oli kasvua 1 %. Kirjeiden kokonaismäärä laski
noin 2 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. 1. luokan kirjeiden määrä laski 3 % ja 2. luokan kirjeiden

hieman alle 2 %. Lasku johtuu viime vuoden poikkeuksellisen suurista yksittäisistä postituseristä ja valtiollisten
vaalien ajoittumisesta vertailuajanjaksolle. Jonkin verran on myös nähtävissä sähköisen viestinnän korvaavaa
vaikutusta. Postin viestinvälityspalveluista sähköistä tiedonsiirtoa hyödyntävät palvelut, eKirje ja EDI-palvelut
olivat vahvassa kasvussa. eKirjeen liikevaihto jatkoi edelleen 20 %:n kasvua.
Kirjeen palvelutaso oli katsauskaudella hyvä. 1. luokan kirjeistä oli 95,1 % perillä lähettämistä seuraavana
työpäivänä.
Lehtien lähetysmäärät laskivat edellisestä vuodesta noin prosentin. Laskua oli sekä lehtien sopimuspalveluissa
että peruspalveluissa. Suoramarkkinointilähetysten määrä laski yli 3% edelliseen vuoteen verrattuna.
Suomen Posti Oy:n tytäryhtiö Nordic Printmail Oy osti syksyllä 1999 Atkos Oy:n suoramainonnan liiketoiminnan
ja jatkoi toimintaansa tämän vuoden alusta nimellä Atkos Printmail Oy. Suomen Posti Oy omistaa yhtiöstä 51 %
ja TietoEnator Oyj 49%. Atkos Printmail Oy:n tuottamien tulostus- ja postituspalvelujen myynti kehittyi
myönteisesti, ja yhtiön liikevaihto oli 91 Mmk, josta konsernin osuus oli 26 %.
Logistiikan liikevaihto kasvoi 14 % ja oli 450 Mmk (396 Mmk). Liikevaihtoa kasvatti aloitettu kuljetusyhteistyö
ASG-ERT Oy:n kanssa, joka on Saksan Postin osittain omistaman ASG-konsernin suomalainen tytäryhtiö.
Logistiikkapalvelujen liikevaihdon kertymää kasvatti myös lisäarvopalvelujen suotuisa kehitys.
Suomen Posti Oy:n tytäryhtiön Kelpo Kuljetus Fi Oy:n ja ASG-ERT Oy:n kuljetusten yhdistämisellä vuoden
alussa luotiin kilpailukykyinen logistinen ketju Suomessa sekä Suomen ja muun Euroopan välillä. Yhteistyötä
tiivistettiin edelleen, ja Suomen Posti Oy myi 49 % Kelpo Kuljetus Fi Oy:n osakkeista ASG-ERT Oy:lle. Kelpo
Kuljetus Fi Oy:n liikevaihto oli 138 Mmk, josta konsernin osuus oli 71 %.
Posti toteuttaa mittavaa kotimaan logistiikkapalveluiden uudistusta. Uudet monipuoliset ja nopeat pakettipalvelut
otettiin käyttöön huhtikuun alussa. Valtaosa paketeista on perillä lähettämistä seuraavana työpäivänä.
Uudistuksessa parannettiin myös lähettämisen, laskutuksen ja paketin kulunseurannan prosesseja. Asiakas voi
seurata paketin kulkua Internetin välityksellä ja saada hyödyllistä tietoa omaan toimintaansa.
Suomen Posti Oy:n arvokuljetuksia tarjoavan tytäryhtiön Spac FP Oy:n liikevaihto kasvoi 53 Mmk:aan, josta
konsernin osuus oli 9 %.
Toimipaikkapalveluiden liikevaihto laski 7 %, ja oli 143 Mmk. Lasku johtui Postin ja Leonian välillä aiemmin
tehdyistä sopimuksista, jotka koskivat pankkipalvelujen supistamista. Sopimus päättyy tämän vuoden lopussa.
Postien työmäärän vähenemisen vuoksi toteutetaan verkostouudistus, jossa 255 oman postitoimipaikan tehtävät
siirretään postiyrittäjien hoidettaviksi vuoden 2001 kesään mennessä. Toimipaikkojen kokonaismäärä pysyy
entisellään, 1 500:ssa. Muutosta koskevat yt-neuvottelut henkilöstön kanssa päättyivät huhtikuussa. Noin 1400
toimipaikoissa työskennellyttä työntekijää hakeutuu muihin tehtäviin. Vuoden 1999 tilinpäätöksessä tehtiin 220
Mmk:n kuluvaraus konttoriverkon sopeuttamisesta aiheutuviin ylimääräisiin kuluihin. Sitä käytetään myös
erilaisiin henkilöstön tukitoimiin muutoksessa.
Muiden liiketoimintojen liikevaihto laski 14 % ja oli 54 Mmk. Lasku johtuu linja-autoliikenteestä luopumisesta
edellisenä vuonna. Autojen korjaamo- ja leasingpalveluita tuottavan PT Autopalvelut Oy:n liikevaihto oli 119
Mmk, josta konsernin osuus oli 58 %. SPS Siivouspalvelut Oy:n liikevaihto oli 22 Mmk, josta konsernin osuus oli
86 %.

Investoinnit
Posti-konsernin investoinnit olivat tammi-huhtikuussa 121 Mmk (140 Mmk). Suurin investointikohde oli Helsingin
Pasilaan valmistuva toimistorakennus. Katsauskaudella aloitettiin myös Suomen Posti Oy:n tytäryhtiön LPLogistiikkapalvelut Oy:n käyttöön tulevan palveluvaraston laajennus. Lisärakennus valmistuu Vantaan Voutilaan
ensi syksynä.

Rahoitusasema
Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 64,7 % (31.12.1999: 60,3 %). Konsernilla ei ollut
korollista nettovelkaa. Likvidit varat olivat 840 Mmk katsauskauden lopussa. Rahoitustuotot olivat 13 Mmk ja
korkokulut 2 Mmk. Konsernin maksuvalmius säilyi edelleen hyvänä.

Henkilöstö
Posti-konsernin palveluksessa oli tammi-huhtikuussa keskimäärin 25 287 (26 210) henkilöä. Henkilöstön määrä
väheni 75 henkilöllä edellisvuoden huhtikuun lopusta, mutta kasvoi 141 henkilöllä vuoden lopusta mm. Atkos
Oy:stä siirtyneen liiketoiminnan myötä. Toimipaikkojen palvelumyynnissä henkilöstö väheni.

Muutokset hallinnossa
Suomen Posti Oy:n toimitusjohtajaksi nimitettiin dipl.ins. Jukka Alho 1.6.2000 alkaen. Suomen Posti Oy:n
edellinen toimitusjohtaja, kauppat.maist. Asko Saviaho jää eläkkeelle ensi vuoden toukokuussa. Saviaho toimii
johdon ja hallituksen eritystehtävissä eläkkeelle siirtymiseensä saakka.
Suomen Posti Oy:n hallitukseen valittiin uudeksi jäseneksi Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja, kauppat.tri ja
tekn.tri Tarja Cronberg. Hän tulee hallitukseen dipl.ekon. Harry Söderholmin tilalle, jonka toimikausi päättyi.
Suomen Posti Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen täyttäessään 65
vuotta.
Leonia Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Eino Keinänen jäi pois Suomen Posti Oy:n hallintoneuvostosta.

Konsernirakenne
Konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

Loppuvuoden näkymät
Suomen kansantalouden kasvu jatkuu ennusteiden mukaan vahvana. Konsernin viestinvälityspalveluiden
liikevaihdon arvioidaan saavuttavan edellisen vuoden tason. Logistiikkapalveluiden liikevaihdon arvioidaan
kasvavan palvelu-uudistuksen ja kuljetusyhteistyön ansiosta. Toimipaikkapalveluiden liikevaihto laskee tehtyjen
sopimusten mukaisesti. Toimipaikkaverkon sopeuttamiseen tehdyn kuluvarauksen kattaessa pääosin
sopeuttamisesta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset konsernin tuloksen arvioidaan saavuttavan edellisen
vuoden tason. Koko vuoden investoinnit ovat edellisen vuoden tasoa.
Helsingissä 5. kesäkuuta 2000
Hallitus

Tilinpäätöksen vertailuluvuissa 30.4.1999 on mukana 1.5.1999 konsernista emoyhtiön jakautumisen kautta
valtion uuteen kiinteistökonserniin siirtynyt toimitilaomaisuus, jonka tasearvo oli noin 600 Mmk.
Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Posti-konserni tiedottaa taloudellisesta kehityksestään
vuosikolmanneksittain.

