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Liikevaihto 253,5 milj. euroa ( 3 %).
Liikevoitto 22,9 milj. euroa (+ 20 %).
Voitto 17,1 milj. euroa (+ 23 %).

Liikevaihto ja tulos
Suomen Posti -konsernin liikevaihto oli 1.1.-31.3.2001 253,5 milj. euroa (261,0 milj. euroa 1.1.-31.3.2000).
Liikevaihdon pienentymiseen vaikutti eniten Leonia Pankin palvelujen poistuminen kaikista toimipaikoista viime
syksynä.
Liiketoiminnan muiden tuottojen lisäys edellisvuoden 3,9 milj. eurosta 12,4 milj. euroon vaikutti parantavasti
konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. Suurin yksittäinen erä oli arvokuljetusyhtiö Spac FP Oy:n
osakekannan myynnistä tuloutunut myyntivoitto.
Konsernin liikevoitto oli 22,9 milj. euroa (19,1 milj. euroa), mikä oli 9,0 % (7,3 %) liikevaihdosta.
Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 24,9 milj. euroa (20,4 milj. euroa).

Muutoksia liiketoimintaryhmissä
Suomen Posti -konsernin toiminta jaettiin vuoden 2001 alusta neljään liiketoimintaryhmään: Viestinvälityspalvelut,
Sähköiset viestinvälityspalvelut, Logistiikkapalvelut sekä Pakettipalvelut ja palvelukanavat. Ydinliiketoimintojen
ulkopuoliset tytäryhtiöt PT-Autopalvelut Oy ja SPS Siivouspalvelut kuuluvat erillisliiketoimintaan.

Liiketoimintaryhmien kehitys
Viestinvälityspalvelut kattaa kirjeisiin, suoramarkkinointiin, lehtijakeluihin, osoitteisiin sekä yritysten
postinkäsittelyyn liittyvät palvelut. Viestinvälityspalvelujen liikevaihto kasvoi 3 %:lla 170,7 milj. euroon (165,1 milj.
euroa). Postin kuljettamien kirjeiden määrä oli ensimmäisen vuosineljänneksen aikana lähes edellisvuoden
suuruinen. Kirjeen palvelutaso oli katsauskaudella edelleen hyvä. 1. luokan kirjeistä keskimäärin 95% oli perillä
seuraavana työpäivänä maaliskuussa päättyneellä 12 kuukauden jaksolla.
Sähköiset viestinvälityspalvelut tarjoaa kokonaan sähköisiä viestintäratkaisuja sekä perinteisen ja sähköisen
viestinvälityksen yhdistäviä hybridipalveluja. Lisäksi sähköisiin viestinvälityspalveluihin kuuluu konserniyhtiö
Atkos Printmail Oy:n (nimi muuttui 1.4.2001 lähtien Atkos Oy:ksi) tuottamat sähköiset tulostus- ja postituspalvelut,
suoramarkkinointipalvelut, elektroninen arkistointi, digitaalinen painaminen sekä niihin liittyvät atk-palvelut.
Sähköisten viestinvälityspalvelujen liikevaihto oli 19,5 milj. euroa (15,3 milj. euroa), jossa on kasvua 27 %.

Yrityksille tarjottavat EDI-palvelut, eKirje sekä vuoden alussa markkinoille tuotu Multikirje kasvattivat
liikevaihtoaan edelliseen vuoteen verrattuna. Myös Atkos Oy:n liiketoiminnat kehittyivät suotuisasti.
Logistiikkapalvelut tarjoaa asiakasyrityksille kuljetuspalveluja, sähköisen kaupan tilaus-toimituspalveluja,
logistiikan ulkoistamisen ratkaisuja sekä näitä tukevia it-palveluja. Logistiikkapalvelujen liikevaihto kasvoi 18 % ja
oli 44,5 milj. euroa (37,7 milj. euroa). Nopeimmin logistiikkapalveluissa kasvoivat varastopalvelut yritysten
jatkaessa logistiikkatoimintojensa ulkoistamista sekä kansainväliset palvelut.
Posti verkottui laajasti viime vuoden lopulla kansainvälisten kuljetus- ja kuriiriyritysten kanssa kohottaakseen
palvelutasoaan ja parantaakseen kilpailukykyään ulkomaan pakettiliikenteessä. Tämän seurauksena voitiin
aloittaa kansainvälisten pakettipalvelujen uudistus. Uudet palvelut tulivat käyttöön huhtikuun alusta. Uudistuksen
myötä palveluvalikoima laajenee ja pakettien kulkunopeus paranee.
Pakettipalvelut ja palvelukanavat vastaa kotimaan pakettiliiketoiminnasta, postitoimipaikoista,
puhelinpalveluista sekä kuluttajien sähköisestä palvelukanavasta. Sen vastuulla on myös yksityis- ja pkyritysasiakkuuden kehittäminen Postissa.
Pakettipalvelut ja palvelukanavat -liiketoimintaryhmän liikevaihto oli 45,5 milj. euroa (55,0 milj. euroa), jossa on
laskua 17 % viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon pienentyminen johtui pankkipalvelujen
poistumisesta toimipaikoista viime marraskuussa. Pakettipalvelujen liikevaihto kasvoi, samoin pakettien määrä.
Liikevaihtoa kasvatti myös kysynnän kohdistuminen pikapalveluihin.
Pankkipalvelujen loputtua jatkettiin verkostomuutosta, jossa osa Postin omista toimipaikoista siirtyy ulkopuolisten
postiyrittäjien hoitoon. Muutos on tarkoitus saattaa loppuun ensi kesän aikana, minkä jälkeen omia toimipaikkoja
on 300 kpl ja postiyrittäjien 1 200 kpl.
Tammikuun alusta kuluttajat ovat voineet rekisteröityä Postin sähköiseen palvelukanavaan, jossa he voivat
vastaanottaa postia ja maksaa laskuja sekä asioida sähköisesti yritysten ja viranomaisten kanssa. Palvelu on
kuluttajille maksuton. Kevään ja kesän kuluessa noin 300 toimipaikkaa varustetaan asiakaskäyttöön tarkoitetuilla
asiointiautomaateilla, joilla kuluttajat voivat ottaa internet-yhteyden eri palveluntarjoajiin.
Erillisliiketoimintaan kuuluvat ajoneuvojen korjaamo- ja leasingpalveluita tarjoava PT-Autopalvelut Oy sekä
siivouspalveluja tarjoava SPS Siivouspalvelut Oy.
Erillisliiketoimintojen liikevaihto oli 19,0 milj. euroa (24,3 milj. euroa). Liikevaihdon pieneneminen johtui Spac
FP Oy:n myynnistä vuoden 2001 alussa. PT-Autopalvelut Oy:n liikevaihto oli 16,0 milj. euroa (15,1 milj. euroa).
SPS Siivouspalvelut Oy:n liikevaihto oli 3,1 milj. euroa (2,8 milj. euroa).

Rahoitusasema
Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 68,6 % (31.3.2000 61,6 %). Konsernilla ei ollut korollista
nettovelkaa. Likvidit varat ylittivät korolliset velat 151,4 milj. eurolla katsauskauden lopussa. Konsernin
nettovelkaantumisaste (gearing) oli -29,9 %. Nettorahoitustuotot olivat 1,9 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Konsernin
maksuvalmius säilyi hyvänä.

Investoinnit
Suomen Posti -konsernin investoinnit, josta suurin osa muodostui Atkos Oy:n omistusosuuden lisäämisestä 51
%:sta 80 %:iin, olivat tammi-maaliskuussa 32,5 milj. euroa (17,8 milj. euroa).

Henkilöstö
Suomen Posti -konsernin palveluksessa oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 23 556 (25 224) henkilöä.
Katsauskauden lopun henkilöstömäärä oli 23 604 (25 384) henkilöä. Henkilöstön väheneminen johtui
toimipaikkaverkoston sopeutustoimista ja ensimmäisellä vuosineljänneksellä toteutetusta emoyhtiön
palkanlaskennan ulkoistamisesta sekä Spac FP Oy:n myynnistä.

Konsernirakenteen muutokset
Suomen Posti Oy myi tytäryhtiönsä Spac FP Oy:n koko osakekannan vuoden alussa ja lisäsi omistustaan Atkos
Oy:ssä 51 %:sta 80 %:iin helmikuussa. Suomen Posti Oy:n yhtiökokous teki huhtikuussa päätöksen emoyhtiön
muuttamisesta julkiseksi osakeyhtiöksi.

Loppuvuoden näkymät
Ennusteiden mukaan Suomen kansantalouden kasvu jatkuu edelleen myönteisenä, vaikkakin hieman edellisestä
vuodesta hidastuneena. Tältä pohjalta myös viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen kysynnän arvioidaan kehittyvän
tänä vuonna myönteisesti.
Suomen Posti -konserni jatkaa panostuksiaan kasvaviin liiketoimintoihin, etenkin sähköiseen viestinvälitykseen ja
logistiikan tietojärjestelmä- ja lisäarvopalveluratkaisuihin.
Konsernin koko vuoden liikevaihdon odotetaan ylittävän edellisvuoden tason. Edellä mainitut panostukset uusiin
liiketoimintoihin vaikuttavat loppuvuoden kannattavuuteen siten, että kuluvan vuoden tulos tulee olemaan
korkeintaan viime vuoden tasolla.
Helsingissä 2. päivänä toukokuuta 2001
Hallitus

Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Suomen Posti Oyj julkaisee seuraavan osavuosikatsauksen
viikolla 32.

