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Liikevaihto 552,9 miljoonaa euroa (+9 %)
Liikevoitto 37,8 miljoonaa euroa (+7 %)
Voitto 25,0 miljoonaa euroa (-6 %)

Liikevaihto ja tulos
Suomen Posti -konsernin liikevaihto 1.1.-30.6.2002 kasvoi 552,9 miljoonaan euroon (507,5 miljoonaa euroa 1.1.30.6.2001) eli 9 %. Kasvu oli voimakkainta Sähköisessä viestinvälityksessä ja Logistiikassa. Konsernin
vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 24,7 miljoonalla eurolla (5 %), jossa on otettu huomioon tytäryhtiön Kelpo
Kuljetus Fi Oy:n muuttuminen osakkuusyhtiöksi viime syksynä ja Sähköisen viestinvälityksen viimeisen vuoden
aikana tekemät yritysostot. Kuluvan vuoden liikevaihtoa lisää myös postimaksukoneiden tuloutusperiaatteen
muutoksesta johtuva kertaluonteinen erä.
Konsernin liikevoitto kasvoi 37,8 miljoonaan euroon (35,3 miljoonaa euroa). Viime vuoden vastaavana
ajanjaksona liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyviä käyttöomaisuuden myyntivoittoja oli 9,8 miljoonaa euroa
enemmän kuin katsauskaudella. Näillä ja em. liikevaihdon kertaluonteisella erällä (7,0 miljoonaa euroa) oikaistu
liikevoitto oli 5,3 miljoonaa euroa viimevuotista parempi, vaikka tulosta rasittaa lisäksi pörssikurssien laskun
johdosta eläkesäätiölle maksettava katsauskaudelle jaksotettu 4,0 miljoonan euron suuruinen
lisäkannatusmaksu.
Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 38,8 miljoonaa euroa (39,3 miljoonaa
euroa). Tilikauden voitto oli 25,0 miljoonaa euroa (26,6 miljoonaa euroa).

Liiketoimintaryhmien kehitys
Viestinvälitys tarjoaa kirjeisiin, suoramarkkinointiin, lehtijakeluihin, osoitteisiin sekä yritysten sisäisen postin
käsittelyyn liittyviä palveluja. Viestinvälityksen liikevaihto kasvoi 418,0 miljoonaan euroon (338,4 miljoonaa
euroa). Liikevaihdon kasvusta suuri osa aiheutui konsernin sisäisistä rakennemuutoksista. Ilman
rakennemuutoksia ja postimaksukoneiden tuloutusperiaatteen muutosta Viestinvälityksen liikevaihto kasvoi 13,2
miljoonalla eurolla (4 %) edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kirjeiden kokonaismäärä oli toisella
vuosineljänneksellä edelleen lievässä laskussa. Lasku johtuu sähköisen viestinnän lisääntymisestä yleensä sekä
erityisesti yritysten siirtymisestä paperilaskuista verkkolaskuihin keskinäisessä laskutuksessaan. Kirjeen
palvelutaso oli tavoitteen mukainen: 1. luokan kirjeistä oli keskimäärin 95 % perillä seuraavana työpäivänä
kesäkuussa päättyneellä 12 kuukauden jaksolla. Suoramarkkinoinnin lähetysmääriä pienensi mainonnan
vähentyminen talouden kasvun hidastuttua. Lisäksi sähköinen media on kasvattanut markkinaosuuttaan painetun
mainonnan kustannuksella. Lehtiliikenteen liikevaihdon kasvu jatkui varsin tasaisena ilmoitusten vähenemisestä
ja lehtien keskipainon laskusta huolimatta.
Sähköinen viestinvälitys tarjoaa sähköisiä viestintäratkaisuja sekä sähköisten dokumenttien hallinnan ja
tulostuksen kokonaispalveluja. Sähköisen viestinvälityksen liikevaihto kasvoi 61,7 miljoonaan euroon (32,7
miljoonaa euroa) eli 89 %. Liikevaihdon kasvusta 26,5 miljoona euroa tuli kesällä 2001 hankitun pohjoismaissa
toimivan Capella Group AB:n ja helmikuussa 2002 hankitun saksalaisen Eurocom Depora GmbH:n

liiketoiminnoista, jotka ovat kehittyneet suotuisasti. Ilman näitä yritysostoja Sähköisen viestinvälityksen
liikevaihdon kasvu oli 8 %. Suomessa Sähköisen viestinvälityksen liikevaihdon kasvu on edelleen ollut odotuksia
hitaampaa uusien sähköisten palveluiden kysynnän jäädessä ennustettua pienemmäksi.
Logistiikka tarjoaa asiakasyrityksille kuljetuspalveluja, sähköisen kaupan tilaus-toimituspalveluja,
varastopalveluja, logistiikan ulkoistamisen ratkaisuja sekä näitä tukevia it-palveluja. Logistiikkapalvelujen
liikevaihto laski 52,1 miljoonaan euroon (89,0 miljoonaa euroa) tytäryhtiön Kelpo Kuljetus Fi Oy:n muututtua
syyskuussa 2001 osakkuusyhtiöksi. Kun tämä konsernirakenteen muutos huomioidaan, Logistiikan
vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 8 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Logistiikan
palveluista voimakkaimmin kasvoivat edelleen yrityksille tarjottavat ulkoistamispalvelut, kuten
palveluvarastopalvelut. Myös kotimaan kuriiri- ja palvelukuljetuksissa päästiin hyviin kasvulukuihin.
Kansainvälisessä liikenteessä peruspakettipalvelut kehittyivät myönteisesti huolimatta ulkomaan
pakettiliiketoiminnan kiristyneestä kilpailutilanteesta.
Pakettipalvelut ja palvelukanavat vastaa kotimaan pakettiliiketoiminnasta, postitoimipaikoista,
puhelinpalveluista sekä kuluttajien sähköisen palvelukanavan myynnistä ja markkinoinnista. Pakettipalvelut ja
palvelukanavat -liiketoimintaryhmän liikevaihto oli 88,5 miljoonaa euroa (90,8 miljoonaa euroa), jossa on laskua 3
% viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Pakettipalvelujen liikevaihto kasvoi katsauskaudella 3 %
edellisvuodesta ovelta ovelle toimitettavien lähetysten myönteisen kehityksen ansiosta. Toimipaikoista
luovutettavien pakettien määrä väheni etenkin postimyyntialan ennakoitua huonommin kehittyneestä
alkuvuodesta johtuen. Liiketoimintaryhmän liikevaihdon lasku on seurausta postitoimipaikkojen myynnin selvästä
vähenemisestä edelliseen vuoteen verrattuna.
Erillisliiketoimintaan kuuluvat ajoneuvojen korjaamo- ja leasingpalveluja tarjoava Easy Km Oy, siivouspalveluja
tarjoava SPS Siivouspalvelut Oy ja Postin IT Oy. Erillisliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 44,3 miljoonaan euroon
(38,5 miljoonaa euroa). Easy Km Oy:n liikevaihto supistui 31,0 miljoonaan euroon (32,5 miljoonaa euroa) ja SPS
Siivouspalvelut Oy:n liikevaihto kasvoi 6,7 miljoonaan euroon (6,1 miljoonaa euroa). Viime syksynä perustetun
Postin IT Oy:n liikevaihto, 6,9 miljoonaa euroa, oli pääosin konsernin sisäistä.

Rahoitusasema
Konsernin liiketoiminnan nettokassavirta ennen investointeja oli 53,4 miljoonaa euroa (67,3 miljoonaa euroa).
Konsernilla ei ollut korollista nettovelkaa. Likvidit varat ylittivät korolliset velat 52,8 miljoonalla eurolla (137,3
miljoonaa euroa) katsauskauden lopussa. Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 64,3 % (67,8
%). Konsernin nettovelkaantumisaste (gearing) oli -10,2 % (-27,3 %). Nettovelkaantumisasteen muutos on
seurausta yrityskaupoista. Nettorahoitustuotot olivat 0,9 miljoonaa euroa (3,9 miljoonaa euroa). Konsernin
maksuvalmius säilyi katsauskauden ajan hyvänä.

Investoinnit
Suomen Posti -konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 65,6 miljoonaa euroa (44,1 miljoonaa euroa). Suurin
yksittäinen investointi oli Eurocom Depora GmbH:n yritysosto. Muut investoinnit olivat pääasiassa
rakennusinvestointeja tai tavanomaisia koneiden ja laitteiden korvausinvestointeja.

Henkilöstö
Suomen Posti -konsernin palveluksessa oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 23 150 (24 016) henkilöä.
Katsauskauden lopun henkilöstömäärä oli 24 709 (25 594) kesälomasijaisista johtuen. Yritysten myynnit ja ostot

huomioiden konsernin henkilöstön nettovähennys oli noin 460 henkilöä. Henkilöstö väheni toimipaikkaverkossa ja
tuotantopalveluissa sekä konsernin tukitoiminnoissa.

Konsernirakenteen muutokset
Posti osti helmikuussa 2002 saksalaisen Eurocom Depora GmbH:n koko osakekannan englantilaiselta
pääomasijoitusyhtiöltä Bridgepoint Capital Ltd:ltä ja Eurocom Deporan toimivalta johdolta. Eurocom Depora on
erikoistunut yritysten sähköisten dokumenttien hallinnan ja tulostuksen palveluihin.
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 siirsi Uudenmaan alueella päivittäisen perusjakelunsa tytäryhtiöönsä Etelä-Suomen Kuljetuspalvelut
Oy:öön, joka muutti nimensä samassa yhteydessä Jakeluykkönen Oy:ksi. Jakeluykkönen Oy kuuluu
Viestinvälitys-liiketoimintaryhmään.
Posti ja Wihuri Oy perustivat yhteisyrityksen Kymppiposti Oy, joka kehittää ketjukonseptia, jossa yhdistyvät
Postin paikalliset toimipaikkapalvelut ja Wihurin Kymppikioski-ketjun palvelut. Yhteisyritys aloittaa loppuvuonna
toimintansa avaamalla kahdeksan uuden konseptin mukaista pilottitoimipaikkaa.

Loppuvuoden näkymät
Alkuvuoden hyvää tuloskehitystä varjostaa kesän kuluessa lisääntynyt epävarmuus kansantalouden
lähitulevaisuuden kehityksestä. Konsernin toisen vuosipuoliskon tuloksen ennakoidaan olevan alkupuoliskoa
huonomman. Tästä huolimatta koko vuoden liikevaihdon ennustetaan kasvavan sekä tuloksen paranevan
edellisestä vuodesta.
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Hallitus

Luvut eivät ole tilintarkastettuja. Suomen Posti Oyj julkaisee seuraavan osavuosikatsauksen viikolla 43 vuonna
2002.

