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Liikevaihto 507,5 miljoonaa euroa (-3 %)
Liikevoitto 35,3 miljoonaa euroa (-27 %)
Voitto 26,6 miljoonaa euroa (-24 %)

Liikevaihto ja tulos
Suomen Posti -konsernin liikevaihto oli 1.1.-30.6.2001 507,5 miljoonaa euroa (523,2 miljoonaa euroa 1.1.30.6.2000). Edellisvuoden liikevaihtoon sisältyi pankkipalvelutuottoja ja vuoden 2001 alussa myydyn
arvokuljetusyhtiön liikevaihtoa 31,1 miljoonaa euroa, joten vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu katsauskaudella
oli 15,4 miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan muut tuotot 15,8 miljoonaa euroa (9,4 miljoonaa euroa) ovat suurimmaksi osaksi liiketoimintojen
myyntivoittoja.
Konsernin liikevoitto pieneni 35,3 miljoonaan euroon (48,6 miljoonaa euroa), mikä oli 7,0 % (9,3 %)
liikevaihdosta. Kannattavuuden laskuun vaikuttivat mm. pankkipalvelujen poistuminen toimipaikoista viime
marraskuussa, fyysisen kirjeviestinnän kasvun pysähtyminen, kustannustason nousu sekä tehdyt panostukset
sähköisten palvelujen kehitystoimintaan. Nykyiseen ydinliiketoimintaan vaikuttavat markkinoiden
rakennemuutokset edellyttävät konsernin tuotantorakenteen ja muiden kannattavuuteen vaikuttavien tekijöiden
jatkuvaa kriittistä tarkastelua.
Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 39,3 miljoonaa euroa (51,6 miljoonaa
euroa) sekä voitto edellä mainittujen erien jälkeen 26,6 miljoonaa euroa (34,9 miljoonaa euroa).

Liiketoimintaryhmien kehitys
Viestinvälityspalvelut kattaa kirje- ja lehtijakeluihin, suoramarkkinointiin, osoitteisiin sekä yritysten
postinkäsittelyyn liittyvät palvelut. Viestinvälityspalvelujen liikevaihto kasvoi 2 %:lla 338,4 miljoonaan euroon
(330,8 miljoonaa euroa). Postin kuljettamien kirjeiden määrä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana jäi
edellisvuoden tasolle. Kirjepalvelujen liikevaihto kasvoi hinnanmuutosten ansiosta. 1.luokan kirjeen palvelutaso
oli tavoitteen mukainen: keskimäärin 95 % kirjeistä oli perillä seuraavana työpäivänä kesäkuussa päättyneellä 12
kuukauden jaksolla. Lehtijakeluiden liikevaihto kehittyi myönteisesti. Suoramarkkinointipalvelujen volyymien
kehitys on heikentynyt edellisestä vuodesta ja liikevaihto supistui hieman. Yrityksille suunnattavien sisäisten
postinkäsittelypalvelujen liikevaihto kasvoi uusien merkittävien palvelusopimusten ansiosta.
Sähköiset viestinvälityspalvelut tarjoaa kokonaan sähköisiä viestintäratkaisuja sekä perinteisen ja sähköisen
viestinvälityksen yhdistäviä hybridipalveluja. Lisäksi sähköisiin viestinvälityspalveluihin kuuluvat konserniyhtiö
Atkos Oy:n tuottamat tulostus- ja postituspalvelut, suoramarkkinointipalvelut, elektroninen arkistointi, digitaalinen
painaminen sekä niihin liittyvät atk-palvelut. Sähköisten viestinvälityspalvelujen liikevaihto oli 32,7 miljoonaa

euroa (30,8 miljoonaa euroa), jossa on kasvua 6 %. Yrityksille tarjottavien EDI-palvelujen ja eKirjeen liikevaihdot
jatkoivat kasvuaan. Atkos Oy:n liiketoiminnat ovat kehittyneet edelleen suotuisasti.
Logistiikkapalvelut tarjoaa asiakasyrityksille kuljetuspalveluja, sähköisen kaupan tilaus-toimituspalveluja,
logistiikan ulkoistamisen ratkaisuja sekä näitä tukevia it-palveluja. Logistiikkapalvelujen liikevaihto kasvoi 14 % ja
oli 89,0 miljoonaa euroa (78,3 miljoonaa euroa). Kasvuun vaikutti tytäryhtiö Kelpo Kuljetus Fi Oy:n ja Danzas
ASG Eurocargo Oy:n välisen yhteistyön myötä kasvaneet kuljetusvolyymit. Myös Postin yrityksille tarjoamat
logistiikan ulkoistuspalvelut kehittyivät myönteisesti yritysten keskittyessä ydinliiketoimintoihinsa. Kansainvälisten
palvelujen kehitys jatkui suotuisana.
Konserniyhtiö Kelpo Kuljetus Fi Oy:n toinen omistaja Danzas ASG Eurocargo Oy on ilmoittanut käyttävänsä
lisäosakkeiden osto-optiotaan, minkä jälkeen sen omistus nousee nykyisestä 49 %:sta 51 %:iin. Kauppa
toteutetaan alkusyksystä, minkä jälkeen Kelpo Kuljetus Fi Oy on Suomen Posti -konsernin 49 %:sesti omistama
osakkuusyhtiö.
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 90,8 miljoonaa euroa (113,0 miljoonaa
euroa), jossa on laskua 20 % viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon supistuminen johtui
pankkipalvelujen poistumisesta toimipaikoista viime marraskuussa. Pakettipalvelujen liikevaihto kasvoi 7 %
edellisvuoteen verrattuna.
Verkostomuutos, jossa osa Postin omista toimipaikoista siirtyy ulkopuolisten postiyrittäjien hoitoon, on viety lähes
tavoitteeseensa, joka on noin 300 omaa ja 1 200 postiyrittäjien hoitamaa toimipaikkaa. Verkoston uudistamiseen
liittyen asiakkaat voivat jatkossa käyttää osassa toimipaikkoja automaatteja, joilla he pystyvät asioimaan
Internetin välityksellä erilaisten palveluntarjoajien kanssa.
Postin sähköisen palvelukanavan kautta laskuja ja tiedotteita välittävien yhteistyökumppaneiden määrä on
lisääntynyt viimeisen kolmen kuukauden aikana. Tavoitteena on ennen vuoden loppua lisätä merkittävästi
kanavan palvelutarjontaa, minkä odotetaan lisäävän uusien asiakkaiden kirjautumista maksuttoman sähköisen
palvelukanavan käyttäjiksi.
Erillisliiketoimintaan kuuluvat ajoneuvojen korjaamo- ja leasingpalveluita tarjoava Easy Km Oy (entinen PTAutopalvelut Oy) sekä siivouspalveluja tarjoava SPS Siivouspalvelut Oy.
Erillisliiketoimintojen liikevaihto oli 38,5 miljoonaa euroa (49,1miljoonaa euroa). Liikevaihdon pieneneminen johtui
Spac FP Oy:n myynnistä vuoden 2001 alussa. Easy Km Oy:n liikevaihto oli 32,5 miljoonaa euroa (30,5 miljoonaa
euroa). Easy Km Oy:lle siirtyi liikkeenluovutuksena Oy Yleisradio Ab:n kevyen ajoneuvokaluston
vuokraustoiminta sekä Pasilan korjaamon liiketoiminta. SPS Siivouspalvelut Oy keskittyi konsernin ulkopuoliseen
asiakashankintaan ja kasvatti liikevaihtoaan 6,1 miljoonaan euroon (5,6 miljoonaa euroa).

Rahoitusasema
Konsernin liiketoiminnan nettokassavirta ennen investointeja oli 67,3 miljoonaa euroa (107,4 miljoonaa euroa).
Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 67,8 % (30.6.2000 65,8 %). Konsernilla ei ollut korollista
nettovelkaa. Likvidit varat ylittivät korolliset velat 137,3 miljoonalla eurolla katsauskauden lopussa. Konsernin
nettovelkaantumisaste (gearing) oli -27,3 % (-28,7 %). Nettorahoitustuotot olivat 3,9 miljoonaa euroa (3,0
miljoonaa euroa). Konsernin maksuvalmius säilyi edelleen hyvänä.

Investoinnit
Suomen Posti -konsernin investoinnit, joista suurin osa muodostui Atkos Oy:n omistusosuuden lisäämisestä 51
%:sta 80 %:iin, olivat tammi-kesäkuussa 44,1 miljoonaa euroa (38,9 miljoonaa euroa). Muut investoinnit olivat
pääosin tavanomaisia korvausinvestointeja rakennuksiin, koneisiin ja laitteisiin sekä ajoneuvojen hankintoja.

Henkilöstö
Suomen Posti -konsernin palveluksessa oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 24 016 (25 848) henkilöä.
Katsauskauden lopun henkilöstömäärä oli suurempi, 25 594 (27 607) henkilöä, kesälomasijaisten vuoksi.
Henkilöstön väheneminen tammi-kesäkuussa johtui suurimmaksi osaksi toimipaikkaverkoston sopeutustoimista
ja Spac FP Oy:n myynnistä.

Konsernirakenteen muutokset
Suomen Posti Oy:n yhtiökokous teki huhtikuussa päätöksen emoyhtiön muuttamisesta julkiseksi osakeyhtiöksi.
Suomen Posti Oyj myi tytäryhtiönsä Spac FP Oy:n koko osakekannan vuoden alussa ja lisäsi omistustaan Atkos
Oy:ssä 51 %:sta 80 %:iin helmikuussa. Atkos Oy osti tamperelaisen suoramarkkinointipalveluja tarjoavan
Postlink Oy:n koko osakekannan toukokuussa. Suomen Posti Oyj teki kesäkuussa päätöksen tietotekniikkaan
keskittyvän tytäryhtiön perustamisesta konserniin. Yhtiöön keskitetään konsernin tietotekninen osaaminen ja sen
kehittäminen strategisesti merkittävänä osana tulevaa liiketoimintaa. Kesäkuussa ostettiin Tietonauha-Yhtiöt
Oy:ltä logistiikan tietojärjestelmäratkaisuihin erikoistunut liiketoiminta, mikä toimii jatkossa tietotekniikkayhtiön
tytäryhtiönä nimellä Tietonauha Oy.

Loppuvuoden näkymät
Suomen kansantalouden kasvuennusteita on loppukevään ja kesän aikana alennettu selvästi. Kasvun
hidastuminen näkyy myös Suomen Posti -konsernin toimintaympäristössä lisäten epävarmuutta viestinvälitys- ja
logistiikkapalveluiden kasvun jatkumisesta alkuvuoden kaltaisena. Lisäksi fyysisen kirjeviestinnän kannattavuutta
alentaa sähköisen viestinnän osuuden jatkuva lisääntyminen.
Suomen Posti -konserni jatkaa edelleen panostuksiaan strategiassaan määriteltyihin kasvuliiketoimintoihin,
etenkin sähköiseen viestinvälitykseen ja logistiikan tietojärjestelmä- ja lisäarvopalveluratkaisuihin.
Loppuvuotta sävyttävästä epävarmuudesta huolimatta konsernin koko vuoden vertailukelpoisen liikevaihdon
odotetaan ylittävän edellisvuoden tason. Tehdyt panostukset kasvuliiketoimintoihin rasittavat tulosta myös
vuoden jälkipuoliskolla. Konsernin kuluvan vuoden tuloksen ennakoidaan jäävän selvästi edellisvuotta
huonommaksi.
Helsingissä 8. elokuuta 2001
Hallitus

Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Suomen Posti Oyj julkaisee seuraavan osavuosikatsauksen
viikolla 43.

