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Liikevaihto 277,0 miljoonaa euroa (+9 %)
Liikevoitto 15,3 miljoonaa euroa (-33 %)
Voitto 10,7 miljoonaa euroa (-37 %)

Liikevaihto ja tulos
Suomen Posti -konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 277,0 miljoonaa euroa (253,5 miljoonaa euroa).
Liikevaihdon kasvu tuli suurimmaksi osaksi kasvuliiketoiminnoista, Sähköisistä viestinvälityspalveluista ja
Logistiikkapalveluista. Yrityskauppojen vaikutus liikevaihtoon oli 12,4 miljoonaa euroa, joten liikevaihdon
vertailukelpoinen kasvu edellisestä vuodesta oli 11,1 miljoonaa euroa (4 %).
Konsernin liikevoitto pieneni 15,3 miljoonaan euroon (22,9 miljoonaa euroa). Käyttöomaisuuden myynneistä
kirjautuvia liiketoiminnan muita tuottoja oli katsauskaudella 9,1 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa
ajankohtaa vähemmän, joten näillä tekijöillä oikaistu liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi.
Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 15,8 miljoonaa euroa (24,9 miljoonaa
euroa). Tilikauden voitto oli 10,7 miljoonaa euroa (17,1 miljoonaa euroa).

Liiketoimintaryhmien kehitys
Viestinvälityspalvelut tarjoaa kirjeisiin, suoramarkkinointiin, lehtijakeluihin, osoitteisiin sekä yritysten sisäisen
postin käsittelyyn liittyviä palveluja. Viestinvälityspalvelujen liikevaihto kasvoi 210,2 miljoonaan euroon (170,7
miljoonaa euroa). Liikevaihdon 23 %:n kasvusta suurin osa tuli konsernirakenteen muutoksista, kun Uudenmaan
alueen jakelupalvelut yhtiöitettiin ja siirrettiin Viestinvälityspalveluiden alaisuuteen. Viestinvälityspalvelujen
vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 4 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kirjeiden kokonaismäärä
oli lievässä laskussa. Kirjeen palvelutaso on ollut tavoitteen mukainen: 1.luokan kirjeistä oli keskimäärin 95 %
perillä seuraavana työpäivänä maaliskuussa päättyneellä 12 kuukauden jaksolla. Suoramarkkinointipalvelujen
liikevaihto jäi edellisen vuoden tasolle, sillä vuoden alkua on leimannut mainonnan väheneminen eri medioissa
sekä postimyyntiyritysten markkinointipanostusten supistuminen. Lehtiliikenteen liikevaihto kasvoi odotusten
mukaisesti.
Sähköiset viestinvälityspalvelut tarjoaa sähköisiä viestintäratkaisuja sekä sähköisen dokumentinhallinnan ja
tulostuksen kokonaispalveluja. Sähköisten viestinvälityspalvelujen liikevaihto kasvoi 28,0 miljoonaan euroon
(19,5 miljoonaa euroa) eli 44 %. Liikevaihdon kasvu oli pääosin yritysostojen seurausta. Posti hankki kesällä
2001 pohjoismaissa toimivan Capella Group AB:n koko osakekannan ja laajensi helmikuussa 2002 sähköisen
dokumentinhallinnan ja tulostuksen kansainvälistä liiketoimintaa ostamalla saksalaisen Eurocom Depora GmbH:n
koko osakekannan englantilaiselta pääomasijoitusyhtiöltä Bridgepoint Capital Ltd:ltä ja Eurocom Deporan
toimivalta johdolta.
Helmikuussa Sähköisten viestinvälityspalvelujen palvelutarjonta lisääntyi, kun Postin tytäryhtiö Atkos Oy ja
Suomen Gallup Group muodostivat suoramarkkinoinnin ja asiakassuhdemarkkinoinnin analyysipalveluja
tuottavan yhtiön Target Group Management Oy:n.

Logistiikkapalvelut tarjoaa asiakasyrityksille kuljetuspalveluja, sähköisen kaupan tilaus-toimituspalveluja,
varastopalveluja, logistiikan ulkoistamisen ratkaisuja sekä näitä tukevia it-palveluja. Logistiikkapalvelujen
liikevaihto laski 25,1 miljoonaan euroon (44,5 miljoonaa euroa) konsernirakenteen muutoksen vuoksi, kun
tytäryhtiö Kelpo Kuljetus Fi Oy muuttui 1.9.2001 osakkuusyhtiöksi. Logistiikkapalvelujen vertailukelpoinen
liikevaihto kasvoi 28 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Eniten liikevaihto kasvoi
varastopalveluissa. Vahvistaakseen edelleen asemaansa ao. liiketoiminnassa Posti perusti vuoden 2001 lopulla
Rautakeskon kanssa yhteisyrityksen Poske Logistiikka Oy:n, joka alkoi vuoden alussa tuottaa Rautakeskon
tarvitsemia keskusvarastopalveluita. Myös muissa yritysten logistiikkapalveluissa liikevaihdon kehitys oli
myönteistä, varsinkin saman päivän kuljetusten ja kiireellisten huoltokuljetusten osalta.
Pakettipalvelut ja palvelukanavat vastaa kotimaan pakettiliiketoiminnasta, postitoimipaikoista,
puhelinpalveluista sekä kuluttajien sähköisen palvelukanavan myynnistä ja markkinoinnista. Sen vastuulla on
myös yksityis- ja pk-yritysasiakkuuden kehittäminen Postissa. Pakettipalvelut ja palvelukanavat liiketoimintaryhmän liikevaihto oli 45,9 miljoonaa euroa (45,5 miljoonaa euroa), jossa on kasvua 1 % viime
vuoden vastaavaan ajanjakoon verrattuna. Pakettipalvelujen liikevaihto kasvoi katsauskaudella 6 %
edellisvuodesta. Liikevaihdon myönteiseen kehitykseen vaikutti perille toimitettavien pakettien ripeä kasvu.
Postimyyntipakettien määrä supistui postimyyntialalla vallinneen heikon kehityksen vuoksi. Kuluttajien
rekisteröityminen sähköiseen palvelukanavaan, Netpostiin, on jatkunut vilkkaana, ja siihen on rekisteröitynyt yli
100 000 asiakasta.
Erillisliiketoimintaan kuuluvat ajoneuvojen korjaamo- ja leasingpalveluja tarjoava Easy Km Oy sekä
siivouspalveluja tarjoava SPS Siivouspalvelut Oy ja Postin IT Oy. Erillisliiketoimintojen liikevaihto kasvoi 21,8
miljoonaan euroon (19,0 miljoonaa euroa). Easy Km Oy:n liikevaihto supistui 15,3 miljoonaan eurooon (16,0
miljoonaa euroa) ja SPS Siivouspalvelut Oy:n liikevaihto kasvoi 3,3 miljoonaan euroon (3,1 miljoonaa euroa).
Postin IT Oy:n liikevaihto 3,3 miljoonaa euroa oli pääosin konsernin sisäistä.

Rahoitusasema
Konsernin nettokassavirta ennen investointeja oli 27,3 miljoonaa euroa (25,7 miljoonaa euroa). Konsernilla ei
ollut korollista nettovelkaa. Likvidit varat ylittivät korolliset velat 45,4 miljoonalla eurolla (151,4 miljoonaa euroa)
katsauskauden lopussa. Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 65,7 % (68,6 %). Konsernin
nettovelkaantumisaste (gearing) oli -8,9 % (-29,9 %). Nettovelkaantumisasteen muutos on seurausta
tytäryhtiöosakkeiden hankinnasta. Nettorahoitustuotot olivat 0,4 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa).
Konsernin maksuvalmius säilyi katsauskauden ajan hyvänä.

Investoinnit
Suomen Posti -konsernin investoinnit olivat tammi-maaliskuussa 47,9 miljoonaa euroa (32,5 miljoonaa euroa).
Investoinneista suurin osa muodostui Eurocom Deporan hankinnasta. Muut investoinnit olivat huoneistojen
perusparannusinvestointeja ja muita tavanomaisia korvausinvestointeja koneisiin ja laitteisiin.

Henkilöstö
Suomen Posti -konsernin palveluksessa oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 22 781 (23 556) henkilöä.
Katsauskauden lopun henkilöstömäärä oli 22 860 (23 604). Kun otetaan huomioon Kelpo Kuljetus Fi Oy:n
muuttuminen osakkuusyhtiöksi 1.9.2001 sekä Capella Group AB:n ja Eurocom Deporan osto, konsernin muu
henkilöstö väheni noin 300:lla viime vuoden maaliskuun loppuun verrattuna.

Konsernirakenteen muutokset
Posti osti helmikuussa 2002 saksalaisen Eurocom Depora GmbH:n koko osakekannan.
Postin tytäryhtiö Atkos Oy ja Suomen Gallup Group keskittivät suora- ja asiakassuhdemarkkinoinnin
analyysipalvelunsa helmikuussa muodostamaansa Target Group Management Oy:hyn (ent. Kohtisuora Oy),
johon liitettiin Atkoksen ja Suomen Gallupin aiemmin omistaman Suomen Osoitelähde Oy:n liiketoiminta.
Posti yhtiöitti Uudenmaan alueella päivittäisen perusjakelunsa ja yhdisti sen tytäryhtiönsä Etelä-Suomen
Kuljetuspalvelut Oy:n (nyk. Jakeluykkönen Oy) liiketoimintaan.

Loppuvuoden näkymät
Vuoden 2002 yleistä talouskehitystä leimaa edelleenkin epävarmuus. Varmalla pohjalla olevaa tietoa talouden
käänteestä parempaan ei ole vielä tullut. Lisäksi maailmantalouteen on tullut uusia riskejä, kuten mahdollinen
öljyn hinnan nousu Lähi-idän tapahtumien vuoksi, mikä vaikuttaisi melko nopeasti Postin kustannuskehitykseen.
Posti-konsernin liikevaihdon odotetaan edelleenkin kasvavan sähköisen viestinvälityksen ja yritysten
logistiikkapalvelujen kasvun ansiosta. Konsernin koko vuoden tuloksen odotetaan paranevan edellisestä
vuodesta.
Helsingissä 24. huhtikuuta 2002
Hallitus

Luvut eivät ole tilintarkastettuja. Suomen Posti Oyj julkaisee seuraavat osavuosikatsaukset viikoilla 32 ja 43
vuonna 2002.

