
Suomen Posti Oyj

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001
· Liikevaihto 740,5 miljoonaa euroa (-3 %)
· Liikevoitto 30,9 miljoonaa euroa (-33 %)
· Voitto 23,5 miljoonaa euroa (-33 %)

Liikevaihto ja tulos

Suomen Posti -konsernin liikevaihto oli 1.1.-30.9.2001 740,5 miljoonaa euroa (761,6 miljoonaa euroa 1.1.-
30.9.2000). Edellisvuoden liikevaihtoon sisältyi pankkipalvelutuottoja ja vuoden 2001 alussa myydyn
arvokuljetusyhtiön liikevaihtoa 46,6 miljoonaa euroa. Muiden konsernirakenteen muutosten vaikutukset olivat
liikevaihdon vertailukelpoisuuden kannalta vähäisiä, joten vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 25,5 miljoonaa
euroa.

Liiketoiminnan muut tuotot 15,6 miljoonaa euroa (11,6 miljoonaa euroa) ovat suurimmaksi osaksi liiketoimintojen
myyntivoittoja.

Konsernin liikevoitto pieneni 30,9 miljoonaan euroon (45,8 miljoonaa euroa), mikä oli 4,2 % (6,0 %)
liikevaihdosta. Kannattavuutta heikensivät edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna
pankkipalvelutuottojen poistuminen sekä edellisvuotta suuremmat panostukset uusiin liiketoimintoihin. Myös
konsernin eläkekulut ovat kasvaneet merkittävästi edellisvuodesta eläkesäätiön sijoitustuottojen jäädessä
pienemmiksi pörssikurssien alenemisen vuoksi.

Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 36,3 miljoonaa euroa (50,1 miljoonaa
euroa) sekä voitto edellä mainittujen erien jälkeen 23,5 miljoonaa euroa (34,9 miljoonaa euroa).

Liiketoimintaryhmien kehitys

Viestinvälityspalvelut kattaa kirje- ja lehtijakeluihin, suoramarkkinointiin, osoitteisiin sekä yritysten
postinkäsittelyyn liittyvät palvelut. Viestinvälityspalvelujen liikevaihto kasvoi 4 % edelliseen vuoteen verrattuna ja
oli 501,2 miljoonaa euroa (483,8 miljoonaa euroa). Kirjeiden kokonaismäärä oli katsauskaudella edellisen vuoden
tasolla. 1. luokan kirjeen palvelutaso oli tavoitteen mukainen: keskimäärin 95 % kirjeistä oli perillä seuraavana
työpäivänä syyskuussa päättyneellä 12 kuukauden jaksolla.

Sähköiset viestinvälityspalvelut tarjoaa kokonaan sähköisiä viestintäratkaisuja, EDI-palveluita, sekä
perinteisen ja sähköisen viestinvälityksen yhdistäviä hybridipalveluita, eKirjettä ja eKorttia. Lisäksi sähköisiin
viestinvälityspalveluihin kuuluvat konserniyhtiöiden Atkos ja Capella Group tuottamat tulostus- ja postituspalvelut,
digitaalinen painaminen, suoraviestinnän ratkaisut sekä sähköisen arkistoinnin ja tiedonhallinnan palvelut.
Sähköisten viestinvälityspalvelujen liikevaihto oli 51,0 miljoonaa euroa (44,7 miljoonaa euroa), jossa on kasvua
14 %.



Suomen Posti Oyj osti heinäkuussa Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa toimivan yritysten sähköiseen
tiedonhallintaan ja arkistointiin sekä tulostuspalveluihin erikoistuneen Capella Group AB:n koko osakekannan
englantilaisen pääomasijoitusyhtiön Bridgepoint Capital Ltd:n hallinnoimilta rahastoilta ja Capellan johdolta.
Capellan hankinta on osa Postin kansainvälistymisstrategiaa ja se vahvistaa merkittävästi Postin mahdollisuuksia
tarjota sähköisen tiedonsiirron ja -hallinnan palveluja kaikissa Pohjoismaissa.

Logistiikkapalvelut tarjoaa asiakasyrityksille kuljetuspalveluja, sähköisen kaupan tilaus-toimituspalveluja,
logistiikan ulkoistamisen ratkaisuja sekä näitä tukevia it-palveluja. Logistiikkapalvelujen liikevaihto kasvoi 9 % ja
oli 129,3 miljoonaa euroa (118,3 miljoonaa euroa). Kesän aikana tavaraliikenteen volyymit pienenivät Suomessa,
mistä aiheutui - konsernirakenteen muutosten ohella - liikevaihdon kasvun hidastuminen kolmannella
vuosineljänneksellä. Konserniyhtiö Kelpo Kuljetus Fi Oy:stä tuli 1.9.2001 osakkuusyhtiö, kun sen toinen omistaja
Danzas ASG Eurocargo Oy käytti lisäosakkeiden osto-optionsa, minkä jälkeen sen omistus nousi 49 %:sta 51
%:iin.

Posti ja Rautakesko ovat sopineet logistiikkayhteistyöstä, jota varten perustetaan yhteinen yritys. Posti omistaa
yhteisyrityksestä 60 prosenttia ja Rautakesko 40 prosenttia. Rautakeskon tarvitsemia keskusvarastopalveluita
tuottava yritys aloittaa toimintansa vuoden vaihteessa.

Pakettipalvelut ja palvelukanavat vastaa kotimaan pakettiliiketoiminnasta, postitoimipaikoista,
puhelinpalveluista sekä kuluttajien sähköisestä palvelukanavasta. Sen vastuulla on myös yksityis- ja pk-
yritysasiakkuuden kehittäminen Postissa. Pakettipalvelut ja palvelukanavat -liiketoimintaryhmän liikevaihto oli
131,9 miljoonaa euroa (161,8 miljoonaa euroa), jossa on laskua 18 % viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.
Liikevaihdon supistuminen johtui pankkipalvelujen poistumisesta toimipaikoista viime marraskuussa.
Pakettipalvelujen liikevaihto kasvoi katsauskaudella 6 % edellisvuoteen verrattuna.

Postin kuluttaja-asiakkaille tarjoaman sähköisen palvelukanavan Netpostin palveluvalikoima täydentyi lokakuussa
sähköpostipalvelulla. Netpostissa asiakkaat voivat muun muassa vastaanottaa mukana olevilta yrityksiltä
henkilökohtaista postia, kuten laskuja ja palkkatositteita. Lisäksi saapuneet laskut voi maksaa omassa
verkkopankissa ja arkistoida sähköisesti. Sähköpostin lisäksi Postin palvelusta voi lähettää tekstiviestejä ja
ePostikortteja, jotka Posti vie perille perinteisinä postikortteina.

Sähköiseen palvelukanavaan rekisteröityneiden kuluttaja-asiakkaiden määrä on kasvanut kolmannella
vuosineljänneksellä tasaisesti. Netpostin palveluvalikoiman laajentumisen myötä käyttäjämäärän kasvun
odotetaan vauhdittuvan vuoden loppua kohden.

Erillisliiketoimintaan kuuluvat ajoneuvojen korjaamo- ja leasingpalveluita tarjoava Easy Km Oy (entinen PT-
Autopalvelut Oy) sekä siivouspalveluja tarjoava SPS Siivouspalvelut Oy. Erillisliiketoimintojen liikevaihto oli 57,6
miljoonaa euroa (74,5 miljoonaa euroa). Liikevaihdon supistuminen johtui Spac FP Oy:n myynnistä vuoden 2001
alussa. Easy Km Oy:n liikevaihto oli 48,6 miljoonaa euroa (46,1 miljoonaa euroa). SPS Siivouspalvelut Oy:n
liikevaihto kasvoi 9,2 miljoonaan euroon (8,4 miljoonaa euroa).

Rahoitusasema

Konsernin liiketoiminnan nettokassavirta ennen investointeja oli 8,7 miljoonaa euroa (50,5 miljoonaa euroa).
Konsernilla ei ollut korollista nettovelkaa. Likvidit varat ylittivät korolliset velat 43,1 miljoonalla eurolla
katsauskauden lopussa. Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 68,4 % (30.9.2000 66,7 %).
Konsernin nettovelkaantumisaste (gearing) oli -8,6 % (-22,5 %). Nettovelkaantumisasteen nousu on seurausta
tytäryhtiöosakkeiden hankinnasta. Nettorahoitustuotot olivat 5,2 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa).
Konsernin maksuvalmius säilyi katsauskauden hyvänä.



Investoinnit

Suomen Posti -konsernin investoinnit, joista suurin osa muodostui Capella Group AB:n osakekannan
hankinnasta ja Atkos Oy:n omistusosuuden lisäämisestä, olivat tammi-syyskuussa 109,1 miljoonaa euroa (59,5
miljoonaa euroa). Muut investoinnit muodostuivat rakennusten perusparannus-, muutos- ja
laajennusinvestoinneista sekä korvausinvestoinneista koneisiin, laitteisiin ja ajoneuvoihin.

Henkilöstö

Suomen Posti -konsernin palveluksessa oli tammi-syyskuussa keskimäärin 23 320 (25 765 ) henkilöä.
Katsauskauden lopun henkilöstömäärä oli pienempi, 22 589 (24 942 ) henkilöä, koska Kelpo Kuljetus Fi Oy
muuttui osakkuusyhtiöksi 1.9.2001. Samaan aikaan myös sijaisten ja kausiluonteisen henkilökunnan määrä
väheni. Konsernin henkilöstön väheneminen tammi-syyskuussa edelliseen vuoteen verrattuna johtui Kelpo
Kuljetus Fi Oy:n henkilöstöpoistuman lisäksi 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 osti tamperelaisen suoramarkkinointipalveluja tarjoavan Postlink
Oy:n koko osakekannan toukokuussa.

Suomen Posti Oyj teki kesäkuussa päätöksen tietotekniikkaan keskittyvän Postin IT Oy:n perustamisesta.
Yhtiöön keskitettiin konsernin tietotekninen osaaminen ja kehittäminen strategisesti merkittävänä osana tulevaa
liiketoimintaa.

Kesäkuussa ostettiin Tietonauha-Yhtiöt Oy:ltä logistiikan tietojärjestelmäratkaisuihin erikoistunut liiketoiminta,
mikä toimii jatkossa tietotekniikkayhtiön tytäryhtiönä nimellä Tietonauha Oy.

Elokuussa Suomen Posti Oyj osti Pohjoismaissa sähköisen tiedonhallinnan ja arkistoinnin palveluja sekä
tulostuspalveluja tarjoavan Capella Group AB:n koko osakekannan.

Syyskuun alussa tytäryhtiö Kelpo Kuljetus Fi Oy:stä tuli osakkuusyhtiö Suomen Posti Oyj:n omistusosuuden
laskettua 49 %:iin.

Loppuvuoden näkymät

Kansantalouden kasvun pysähtyminen sekä usean toimialan heikentyneet suhdannenäkymät ovat hidastaneet
Postin tuotteiden ja palvelujen kysyntää vuoden loppua kohden.

Koko vuoden vertailukelpoisen liikevaihdon odotetaan ylittävän edellisvuoden tason. Panostukset kasvaviin
sähköisiin liiketoimintoihin sekä kasvaneet eläkekulut rasittavat kuluvan vuoden tulosta. Konsernin tuloksen
ennakoidaan heikkenevän selvästi edellisestä vuodesta.

Helsingissä 24. lokakuuta 2001

Hallitus



Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Suomen Posti Oyj julkaisee vuoden 2001 tuloksen vuonna
2002 viikolla 9.
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