
Elisa Communications Oyj

Osavuosikatsaus
tammi-kesäkuu 2001

Elisa Communications –konsernin liikevaihto tammi-kesäkuulta oli  664

miljoonaa euroa (593) ja huhti-kesäkuulta 331 (299) miljoonaa euroa.

Kasvu edellisen vuoden huhti-kesäkuun liikevaihtoon oli 11 prosenttia.

Konsernin liikevoitto huhti-kesäkuulta oli 15 miljoonaa euroa.

Kertaluonteisista eristä puhdistettu vertailukelpoinen edellisen vuoden

liikevoitto oli 31 miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä

ja veroja oli huhti-kesäkuulta 3 miljoonaa euroa (24) ja tulos osaketta

kohti –0,05 euroa  (0,06).

- Kotimainen konsolidointi on edennyt erinomaisesti.

- Mobiilitoiminnan valittu strategia on tuonut myönteisiä tuloksia.

- Kiinteän verkon liiketoiminnan rakenteet uudistuvat.

- Saksan liiketoiminta etenee suunnitelmien mukaisesti.



Konsernin avainluvut

                                                    Huhti-Kesäkuu          Tammi-Kesäkuu         Vuosi
 2001 2000*) 2001  2000*)  2000*)

Liikevaihto,
miljoonaa euroa 331 299 664  593  1244

Käyttökate,
miljoonaa euroa 75  77     151   153    305

Käyttökate suhteessa
liikevaihtoon (%)  23 26   23    26  25

Liikevoitto,
miljoonaa euroa 15 31     34  67 119

Liikevoitto suhteessa
liikevaihtoon (%)  5    10    5   11  10

Tulos ennen satunnaisia
eriä ja veroja,
miljoonaa euroa 3   24     3 58  90

Omavaraisuusaste, (%)      39  49     40

Investoinnit
käyttöomaisuuteen,
miljoonaa euroa 76   70   161  111 252

Investoinnit osakkeisiin,
miljoonaa euroa 141  217 179  547 726

Henkilöstö keskimäärin 7406 5977 6161

Tulos/osake
(euroa/osake) -0,05  0,06   -0,11  0,17 0,18

Oma pääoma/osake
(euroa/osake)  5,47 5,79 5,29

*) vuoden 2000 vertailuluvut on puhdistettu kertaluonteisista eristä.

        Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Jäljempänä oleva osavuosikat-
        saus liitetiedostoineen on nähtävissä myös konsernin internet-sivuilla osoitteessa
        www.elisa.fi.
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Elisa Communications –konsernin liikevaihto huhti-kesäkuulta kasvoi 11 prosenttia ja oli 331 miljoonaa euroa
(299). Toisella vuosineljänneksellä liikevaihdon kasvu oli edelleen alan markkinakasvua nopeampaa.

Liikevaihdot keskeisissä konserniyhtiöissä (miljoonaa euroa):

Elisa Communications Oyj:n
osavuosikatsaus
tammi-kesäkuu 2001

Radiolinjan huhti-kesäkuun liikevaihto oli 177 mil-
joonaa euroa (155). Radiolinjan liikevaihdon kasvu oli
14 prosenttia. Elisa Communications Oyj:n liikevaihto
oli huhti-kesäkuulta 117 miljoonaa euroa (133).
Comptelin liikevaihto oli 19 miljoonaa euroa (15),

kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 25 prosenttia.

Konsernin ulkomaan toiminnoista kertyi liikevaihtoa
huhti-kesäkuulta 39 miljoonaa euroa. Saksan liiketoi-
mintojen liikevaihto oli 13 miljoonaa euroa. Saksan

                                                                Huhti-Kesäkuu                 Tammi-Kesäkuu              Vuosi
2001 2000 2001 2000 2000

Elisa Communications -
konserni 331,5 298,6 664,0 592,9 1244

Konserniyhtiöt
Elisa Communications Oyj** 116,7 133,3 242,4 260,5 521
Radiolinja* 176,5  155,3  337,8 301,1  614
Mäkitorppa Yhtiöt* 15,1  21,8 32,5 43,4  93
Comptel* 19,0   15,2 37,9 29,0 60
Datatie 32,3 29,3 61,1 49,5 110
Kolumbus 7,9 15,9
Direktia 11,4 21,6
Elisa Kommunikation GmbH*  12,8 26,3 17
Muut yhtiöt 20,4   11,7 38,4 26,7 60
Konsernin sisäinen myynti -80,6  -68,0 -149,9  -117,3 -231

331,5 298,6 664,0 592,9 1244

 *)   alakonsernitilinpäätösten lukuja

**)  Elisa Communications Oyj:n vuoden 2000 vertailutiedoiksi on osavuosikatsauksessa yhdistelty virallisesta tilinpäätöksestä poike-

ten HPY Holding Oyj sekä Helsingin Puhelin Oyj, joiden keskinäiset liiketapahtumat on eliminoitu. Jäljempänä Elisa Communica-
tions-konsernia kutsutaan konserniksi.
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Konsernin huhti-kesäkuun tulokseen sisältyi osakkei-
den myyntivoittoja noin 4 miljoonaa euroa. Edellis-
vuonna liikevoittoon sisältyi osakkeiden myyntivoit-
toja 58 miljoonaa euroa. Konsernin emoyhtiön tulos-
ta heikensi Kilpailuneuvoston määräämä 4,2 miljoo-
nan euron suuruinen seuraamusmaksu.

Radiolinjan huhti-kesäkuun liikevoiton vähenemiseen
vaikuttivat kasvaneiden kiinteiden kulujen lisäksi mat-
kapuhelinverkkojen ostoista johtuneiden suunnitelman
mukaisten sekä kertaluontoisten poistojen kasvu vii-
denneksellä.

Saksan liiketoiminnot kehittyivät, ja toisen vuosinel-
jänneksen tulos oli ennakoidulla tasolla. Elisa Kom-
munikation GmbH –konsernin liiketappio huhti-ke-
säkuulta oli 9 miljoonaa euroa ja sen osakkuusyritys-
ten osuuksista kertyi tappiota lisäksi yhteensä 4 mil-
joonaa euroa. Saksan liiketoiminnan tulokseen sisäl-
tyi osakkeiden myyntivoittoja 3,8 miljoonaa euroa.

Konsernin suunnitelman mukaiset poistot käyttöomai-
suudesta huhti-kesäkuulta olivat 48 miljoonaa euroa
(35). Poistoihin sisältyy kertaluonteisia GSM-verkon
arvonalentumiskirjauksia 3 miljoonaa euroa.

liikevaihtoon vaikuttivat toiminnan käynnistyminen
ja rakennemuutokset. Comptelin vienti kasvoi 12 pro-
senttia ja oli 13 (11) miljoonaa euroa. Radiolinjan ul-
komaan toiminnoista kertyi liikevaihtoa 10 miljoonaa
euroa.

Konsernin liikevoitto huhti-kesäkuulta oli 15 miljoo-

naa euroa (93). Merkittävistä kertaluonteisista eristä
vuonna 2000 johtuen katsauskauden luvut eivät ole
vertailukelpoisia edellisvuoden tuotto- ja kuluerien
kanssa.

Liikevoitot keskeisissä konserniyhtiöissä (miljoonaa
euroa):

Katsauskauden lopussa tytäryhtiöiden hankinnasta ai-
heutuva konserniliikearvo oli 600 miljoonaa euroa
(vuoden alussa 533). Tytäryhtiöiden konserniliikear-
von poisto huhti-kesäkuulta oli 12 miljoonaa euroa
(11).

Konsernin osuus kotimaisten osakkuusyritysten tulok-
sista huhti-kesäkuulta oli yhteensä  3 miljoonaa eu-
roa. Konsernin osuus Elisa Kommunikation GmbH -
konsernin osakkuusyritysten tappioista oli 4 miljoo-
naa euroa.

Konsernin muut rahoitustuotot ja –kulut huhti-kesä-
kuulta olivat yhteensä -12 miljoonaa euroa (-6). Ra-
hoituskuluja ovat kasvattaneet viime vuoden jälkipuo-
liskolla tehdyt osakehankinnat, joista merkittävä osa
tehtiin lainavaroin.

Konsernin verot on laskettu vastaamaan katsauskau-
den tulosta. Kertyneiden tappioiden vaikutus verosaa-
misissa on huomioitu varovaisuuden periaatteella.

Konsernin tulos verojen ja vähemmistöosuuden jäl-
keen huhti-kesäkuulta  oli -5 miljoonaa euroa (35).

                                                                 Huhti-Kesäkuu               Tammi-Kesäkuu            Vuosi
2001 2000 2001 2000 2000

Elisa Communications- 14,8 92,3 33,9 128,7 149
konserni

Konserniyhtiöt
Elisa Communications Oyj 0,6 165,3 10,5 170,7 188
Radiolinja*   27,8 37,3 55,8     70,9  4
Mäkitorppa Yhtiöt* -3,3 0,9 -5,9 -0,7 -4
Comptel* 6,4 6,6 14,0 11,5 22
Datatie 1,5 2,4 1,4 3,2 7
Kolumbus -1,0 -3,3
Direktia 1,8          2,4
Elisa Kommunikation GmbH* -8,8 -19,5  -26
Muut yhtiöt 0,0  2,6 0,1     1,2    11
Konsernikirjaukset**  -10,2  -122,8  -21,6  -128,1     -53

14,8   92,3   33,9 128,7      149

*)   alakonsernitilinpäätösten lukuja
**)  Konsernikirjaukset muodostuvat lähinnä konserniliikearvon poistosta ja konsernin sisäisten katteiden eliminoinneista.



Konsernin tulos/osake oli –0,05 euroa (0,41) ja oma
pääoma/osake 5,47 euroa (5,79).

Soon Communications Oyj, KSP Yhtiöt Oyj, Oy Fin-
net International Ab ja Arcus Software Oy on konso-
lidoitu osakkuusyrityksinä tammi-kesäkuun tuloksen
osalta. Edellä mainitut yhtiöt sekä Riihimäen Puhelin
Oy on konsolidoitu tytäryrityksinä konsernitaseeseen
30.6.2001.

Soon Communicationsin ja Riihimäen Puhelimen
osakkeiden hankinta toteutettiin osakevaihtona, jol-
loin hankinnasta ei syntynyt olennaista konserniliike-
arvoa.

Edellä mainitulla tavalla tytäryhtiöiksi tulleet yhtiöt
omistivat Elisa Communications Oyj:n osakkeita
30.6.2001 seuraavasti: Soon Communications Oyj 2
188 163 kappaletta, KSP Yhtiöt Oyj 556 870 kappa-
letta ja Riihimäen Puhelin 13 900 kappaletta. Em.
osakkeiden kokonaismäärä oli 2 758 933 kappaletta,
osakkeiden nimellisarvo oli yhteensä  1 379 466,5 eu-
roa ja osuus osakepääomasta ja äänistä oli 2,0 prosent-
tia. Näiden omien osakkeiden kirjanpitoarvo on vä-
hennetty konsernin voitonjakokelpoisista varoista.

Mobiililiiketoiminta

Radiolinja-konsernin liikevaihto jatkoi kasvuaan vuo-
den 2001 toisella vuosineljänneksellä. Huhti-kesäkuun
liikevaihto kasvoi 14 prosenttia ja oli 177 miljoonaa
euroa (155). Radiolinja-konsernin liikevaihdosta emo-
yhtiö Oy Radiolinja Ab:n liikevaihto oli 167 miljoo-
naa euroa (149).

Radiolinja-konsernin huhti-kesäkuun käyttökate oli 47
miljoonaa euroa (51), mikä on 27 prosenttia liikevaih-
dosta. Käyttökatteeseen sisältyi kertaluonteisia eriä –1
miljoonaa euroa (+5). Vertailukelpoinen käyttökate
kasvoi 6 prosenttia. Käyttökatteen liikevaihtoa hitaam-
paan kasvuun vaikuttivat kohonneet verkon käyttöoi-
keuskustannukset sekä panostukset uusiin liiketoimin-
ta-alueisiin. Leasing-oikaistu käyttökate oli huhti-ke-
säkuussa 60 miljoonaa euroa (64), mikä on 34 pro-
senttia liikevaihdosta.

Operatiivinen liikevoitto oli 30 miljoonaa euroa (37),
mikä on noin 17 prosenttia liikevaihdosta. Operatii-
vista liikevoittoa laski edellä mainittujen kertaluonteis-
ten erien ja kasvaneiden kiinteiden kulujen lisäksi
matkapuhelinverkkojen ostoista johtuneiden suunni-
telman mukaisten poistojen kasvu. Operatiivisessa lii-
kevoitossa ei ole huomioitu kertaluonteisia poistoja.

Radiolinja on vuoden 2001 aikana ostanut puhelin-
yhtiöiltä osan aikaisemmin vuokraamastaan matkapu-
helinverkosta eli lunastanut takaisin toimitussopimuk-

sia noin 26 miljoonalla eurolla, josta katsauskauden
osuus oli noin 4 miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuussa
tehdyistä investoinneista kirjataan kuluvana tilikaute-
na kertaluonteisina poistoina 11 miljoonaa euroa eli
se osa ostohinnasta, mikä on suurempi kuin verkon
tasearvo olisi suunnitelman mukaisten poistojen jäl-
keen. Tammi-kesäkuussa kertaluonteisia poistoja on
kirjattu 4,8 miljoonaa euroa, josta katsauskauden osuus
on 2,6 miljoonaa euroa. Radiolinja-konsernin huhti-
kesäkuun liikevoitto oli 28 miljoonaa euroa (37).

Matkapuhelinverkkojen rahoitussopimusten jäljellä
olevan vuokravastuun arvioidaan olevan noin 134
miljoonaa euroa suurempi kuin verkon tasearvo suun-
nitelman mukaisilla poistoilla vähennettynä.

Radiolinjan investoinnit käyttöomaisuuteen huhti-
kesäkuussa olivat yhteensä 45 miljoonaa euroa (176).

Suomessa Radiolinjan verkossa toimi kesäkuun 2001
lopussa 1 281 577 liittymää (1 154 541). Liittymä-
määrä sisältää myös Radiolinjan verkossa toimivien
palveluoperaattorien valtakunnalliset liittymät. Radio-
linjan liittymien vaihtuvuus (churn) oli katsauskau-
della vuositasolle muutettuna 13,9 prosenttia (12,4).

Liikevaihto liittymää kohden kuukaudessa nousi kat-
sauskaudella 45,3 euroon (44,2). Lisäarvopalvelujen
osuus liikevaihdosta oli 11 prosenttia (10).

Huhti-kesäkuussa Oy Radiolinja Ab:n verkossa soi-
tettujen puheluiden minuuttimäärä oli 503 miljoonaa
(444). Keskimääräinen kuukausikäyttö liittymää koh-
den oli 135 minuuttia (131). Radiolinjan verkossa lä-
hetettiin katsauskauden aikana 97 miljoonaa teksti-
viestiä (82). Tekstiviestejä lähetettiin keskimäärin 26
kappaletta Radiolinjan liittymää kohti kuukaudessa
(24). Tekstiviestejä käytti jakson aikana 66 prosenttia
(65) ja sisältöpalveluita 24 prosenttia Radiolinjan liit-
tymäasiakkaista (16).

Radiolinjan asiakkaat voivat käyttää matkapuhelintaan
103 maassa 214 operaattorin matkapuhelinverkossa.
Katsauskauden aikana Radiolinja solmi 6 uutta roa-
ming-sopimusta.

Radiolinja toi kesäkuussa markkinoille Metropolis
Mobile Portal Solutions -palvelukokonaisuuden. Met-
ropolis on operaattori- ja päätelaiteriippumaton mo-
biiliportaalialusta, joka mahdollistaa asiakkaille mo-
nikanavaiset kuluttaja- ja yritysportaalit. Portaalit koos-
tuvat esimerkiksi asiakkaan tuottamista uutis-, peli- ja
asiointipalveluista tai yritysten extra- ja intraneteistä.

Radiolinjan Virossa toimivan tytäryhtiön, Radiolinja
Eesti AS:n liikevaihto oli huhti-kesäkuussa noin 10
miljoonaa euroa. Kasvua oli 66 prosenttia edellisen
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vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Radiolinja Ees-
tin liittymämäärä oli kesäkuun lopussa noin 140 150
(107 500).

Kiinteän verkon
liiketoiminta

Konsernin kiinteän verkon liikevaihto huhti-kesäkuus-
sa kasvoi noin 2 prosenttia.

Kiinteän verkon liiketoimintaan kuuluvat Elisa Com-
munications Oyj:n lisäksi mm. Kolumbus Oy, Direk-
tia Oy, Oy Datatie Ab, FINNETCom Oy ja Lounet
Oy.

Elisa Communications Oyj:n liikevaihto huhti-kesä-
kuussa oli 117 miljoonaa euroa (133). Liikevaihdon
kehitykseen vaikuttivat yhtiöittämiset ja rakennemuu-
tokset.

Elisa Communications Oyj on ottanut käyttöön uu-
den verkkojen yhteenliittämishinnaston 1.7.2001.
Yhteenliittämismaksut ovat teleyritysten välisiä kor-
vauksia televerkon käytöstä. Maksut on määritelty
telehallintokeskuksen 18.1.2001 antaman päätöksen
mukaisesti. Uudessa hinnastossa Elisan yhteenliittä-
mismaksut laskevat liikennelajista riippuen keskimää-
rin 20 prosenttia.

Liittymien kokonaismäärä oli katsauskauden lopulla
735 570 (731 063), joista ISDN-kanavia oli 219 147
(191 516).

ADSL-liittymien myynti kasvoi edelleen voimakkaas-
ti. Katsauskauden päättyessä niitä oli 11 623 kappa-
letta (1 306).

Toukokuun alussa Elisa Communications ilmoitti ryh-
tyvänsä valmistelemaan palvelutoimintojensa yhtiöit-
tämistä. Uuden yhtiön liiketoiminta muodostuu so-
veltuvin osin nykyisistä kotiasiakaspalveluista sekä yri-
tysasiakaspalveluista ja -ratkaisuista. Yhtiön toimitus-
johtajaksi siirtyy Matti Carpén, ja uusi yhtiö aloittaa
toimintansa vuoden 2002 alussa.

Konserni vahvisti asemiaan Turun seudulla avaamalla
16.5.2001 palvelukeskuksen, joka luo konsernille uu-
sia mahdollisuuksia tarjota monipuolisia tietoliiken-
nepalveluja ja –ratkaisuja alueella toimiville koti- ja
yritysasiakkaille.

Datatien liikevaihdon kehitykselle asetetuista tavoit-
teista jäätiin alkuvuonna jonkin verran. Kasvun hidas-
tumiseen ovat vaikuttaneet yleisen taloudellisen tilan-
teen heikkenemisen mukanaan tuoma varovaisuus ja
kilpailun kiristyminen. Yhtiön kannattavuuteen vai-
kutti myös hintatason laskeminen.

Asiakkaiden dataverkkojen nopeudennostot ovat lisän-
neet uuden IP-pohjaisen LanLink Yritysverkon palve-

lujen kysyntää. Kysynnän odotetaan jatkuvan suotui-
sana myös loppuvuodesta.

ASP-puolella verkkomaksaminen kiinnostaa asiakkai-
ta ja sen näkymät näyttävät suotuisilta. Sähköisen op-
pimisen eLearning-konseptille odotetaan myös kas-
vua sekä yhteistyöstä Sanoma-WSOY:n kanssa että
jatkossa myös muiden kumppaneiden kanssa.

Kolumbuksen internet-yhteystuotteissa ADSL-poh-
jaisten yhteyksien myynti jatkoi toisella vuosineljän-
neksellä voimakasta kasvuaan. Myös modeemi/
ISDN-pohjaisten yhteyksien myynti oli edelleen tyy-
dyttävää.

Toisen vuosineljänneksen alussa julkaistiin erityises-
ti yrityskäyttöön suunnattu Pääoma-portaali.
Kolumbus.fi-portaalin sivuista avattiin kämmentie-
tokoneilla käytettävät versiot.

Kolumbus on tuomassa markkinoille SSH Commu-
nications Security Oyj:n kanssa uuden VPN-tieto-
turvaratkaisun sekä kehittää edelleen yrityksille suun-
nattuja portaali- ja sovellusalustaratkaisuja.

Konserni käynnisti neuvottelut ruotsalaisen Eniro
Ab:n kanssa Direktian liiketoiminnan myynnistä. Esi-
sopimus tehtiin heinäkuussa, ja lopullinen sopimus
solmittaneen elokuussa 2001. Liiketoiminta on py-
synyt volyymiltaan viime vuoden tasolla.

Elisa päätti yhtiöittää verkkoliiketoimintansa. Yhti-
öittämisen kohteena on nykyinen verkkoliiketoiminta
kokonaisuudessaan. Elisa Verkkopalvelut liiketoimin-
ta-alueella työskentelee noin 950 henkilöä. Elisan
verkkoliiketoimintojen valtakunnallisen ohjauksen
piiriin tulevat kuulumaan Elisan verkkoyhtiön lisäk-
si Soonin ja KSP Yhtiöiden sekä eri partneriyhtiöi-
den verkkoyhtiöt.

Konserni keskitti radiomastoihin ja antennipaikkoi-
hin liittyvän liiketoimintansa perustetulle Ecosite
Oy:lle, joka keskittyy  mastojen ja niihin liittyvien
laitetilojen rakentamiseen, ylläpitoon ja vuokrauk-
seen. Ecosite Oy on Radiolinjan kokonaan omista-
ma tytäryhtiö.

Verkkoliiketoiminnan keskeisiä tavoitteita vuonna
2001 ovat kustannustehokkuuden parantaminen sekä
tuotteiston ja verkkorakenteen yhtenäistäminen. Ta-
voitteena on luoda perusta vastaamaan tulevaisuuden
tarpeita perusverkon rakentamisessa ja ylläpidossa.

Muu liiketoiminta

Comptel

Comptel Oyj:n liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 19,0
(15,2) miljoonaa euroa, mikä tarkoitti 24,9 prosen-



tin kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna. Liikevoitto oli 6,4 (6,6) miljoonaa euroa.

Comptelin toisen vuosineljänneksen liikevaihdon kas-
vu ja kannattavuus edustavat toimialan huippua.
Comptel vahvisti edelleen asemaansa globaalina mark-
kinajohtajana mediaattorimarkkinoilla. Vienti kasvoi
12,0 prosenttia ja oli 12,7 (11,4) miljoonaa euroa, mikä
merkitsee 68,5 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Katsauskauden lopussa Comptelilla oli yli 190 teleope-
raattoriasiakasta 54 maassa maailmanlaajuisesti. Kesä-
kuussa Comptel julkisti ensimmäisen 3G-asiakkaansa
ja solmi yhden historiansa merkittävimmistä yhteis-
työsopimuksista Nokia Networksin kanssa. Kesäkuun
loppuun mennessä yhtiö oli sopinut yli 20:sta medi-
aattoritoimituksesta GPRS-verkkoihin.

Tuotepohjainen liiketoiminta jaettiin toisen vuosinel-
jänneksen aikana MDS- ja MC-liiketoimintoihin. Uusi
MC (Mobile Commerce) –liiketoimintayksikkö tuot-
taa ratkaisuja palveluoperaattoreille. Myös Compte-
lin kansainvälinen verkosto vahvistui: kesäkuussa avat-
tiin myyntitoimisto Düsseldorfiin, ja valmistelutyöt
myyntitoimiston avaamiseksi Brasiliaan vuoden viimei-
sen neljänneksen aikana käynnistettiin.

Henkilöstön määrä kasvoi yli 40 prosenttia viime vuo-
den vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli kesäkuun
lopussa 610.

Comptel julkisti oman osavuosikatsauksensa
23.7.2001.

Mäkitorppa Yhtiöt Oy

Mäkitorppa Yhtiöiden liikevaihto huhti-kesäkuussa
2001 oli 15,1 miljoonaa euroa (21,8). Liiketappiota
huhti-kesäkuussa kertyi 3,3 miljoonaa euroa (+0,9).

Jakeluketjujen liittymämyynnissä ylitettiin lievästi sekä
kotimaan että Viron markkinoilla vuoden 2000 vas-
taavan jakson myyntimäärät.
Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat mm. ulkomaan-
liiketoiminnan rakenteelliset muutokset, laitemyynnin
väheneminen ja keskihintatason alentuminen kotimaan
markkinoilla.

Kotimaisten myymäläketjujen liiketoimintojen ratio-
nalisointi ja uudistaminen ovat edelleen käynnissä.
Suurimmat muutokset ovat koskeneet Radiolinja So-
lutions Oy:n (aiemmin Setele Oy) toimintaa, yritys-
myynnin uudelleenjärjestelyä sekä huollon, asennuk-
sen ja osittain myös myymälätoiminnan rationalisoin-
tia. Lisäksi Saksassa myymälätoiminnan laajennusoh-
jelma on pysäytetty voimakkaasti muuttuneen mark-
kinatilanteen takia. Viron liiketoiminta on jatkunut
suunnitellusti.

EPStar Oy

Konsulttiyritys EPStar Oy:n vuoden 2001 toinen nel-
jännes jatkui suunnitellun mukaisesti asiakassuhteiden
luomisella ulkomailla sekä osaamista kasvattavien pro-
jektien tekemisellä kotimaassa. Toisen vuosineljännek-
sen lopussa henkilökunnan kokonaismäärä oli 37,
missä kasvua toiminnan käynnistämistä vastaavaan ti-
lanteeseen on 14 henkilöä.

Saksan liiketoiminta

Saksan liiketoiminnat kehittyivät suunnitellulla taval-
la. Elisa Kommunikation GmbH -konsernin tytäryh-
tiöiden ja osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto
huhti-kesäkuussa oli 36,3 miljoonaa euroa.

Elisa Kommunikation GmbH -konsernin konsolidoitu
liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 12,8 miljoo-
naa euroa (17 miljoonaa euroa koko vuosi 2000). Käyt-
tökate oli –4,4 miljoonaa euroa (-15 miljoonaa euroa
koko vuosi 2000). Käyttökatteeseen on laskettu mu-
kaan vähemmistöosakkeiden myyntivoitto 3,75 mil-
joonaa euroa. Liiketappio oli –8,8 miljoonaa euroa (-
18 miljoonaa euroa koko vuosi 2000, ilman arvonalen-
tumiskirjauksia). Tulosta rasitti osuus osakkuusyhti-
öiden tuloksista –4,2 miljoonaa euroa (-15 miljoonaa
euroa koko vuosi 2000, ilman arvonalentumiskirja-
uksia).

Laajakaista- ja internetyhteyksien kysyntä kasvoi edel-
leen voimakkaasti. Suurimmat kasvuryhmät olivat pk-
yritykset ja kotitoimistot.

Katsauskauden aikana Elisa Kommunikation myi
osuutensa seuraavista kaupunkioperaattoriyhtiöistä:
nordCom GmbH (Bremen)ja Hannovers Telefonpart-
ner GmbH (HTP, Hannover) sekä palveluyhtiö Car-
rier Network Services GmbH & Ko.KG:stä (CNS,
Leipzig).

Lisäksi liitettiin yhteen Elisa Kommunikationin tytär-
yhtiöt JelloCom ja encotel. Uusi yhtiö kattaa Thürin-
genin neljä suurinta kaupunkia. Fuusiossa syntyneen
yhtiön nimi on jetz!Kommunikation GmbH&
Co.KG.

Kaukopuheluoperaattori Finnish International Tele-
communications GmbH (FIT) fuusioitiin Elisa-
Net:iin, joka on Elisa Kommunikationin Saksan laa-
juinen verkkoyhtiö. ElisaNetin toiminta tapahtuu
TROPOLYS GmbH:n kautta. TROPOLYS on Elisa
Kommunikationin osakkuusyhtiö.

TiMe start-up management GmbH:n uudeksi nimeksi
tuli Elisa Asset Management GmbH.

Kuluvan vuoden aikana Elisa Kommunikationin ta-
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voitteena on hankkia enemmistö strategisesti tärkeissä
yhtiöissä. Samaan aikaan luovutaan valikoidusti niistä
yhtiöistä, joissa on vähemmistöosuuksia.

Kaikki Elisa Kommunikationin omistamat paikallis-
operaattorit keskittyvät asiakaskannan kasvattamiseen
ja asiakasuskollisuuden lisäämiseen. Lisäksi ne pyrki-
vät vähentämään toimintakulujaan ja tekemään vain
toimintansa kannalta välttämättömät investoinnit.

Mäkitorppa GmbH pyrkii parantamaan tulostaan sul-
kemalla tuottamattomia myymälöitä ja panostamalla
kannattaviin asiakkuuksiin. Samalla arvioidaan uudel-
leen Mäkitorppa GmbH:n asemaa muuttuvilla mo-
biilimarkkinoilla.

T&K

Konsernin laajoista, yhteisistä tutkimus- ja kehityspro-
jekteista voidaan mainita WLAN-, Next Generation
Network -, PKI-, Digi-TV- ja internet-teknologioi-
hin sekä palvelun laadun (QoS) hallintaan liittyvät
hankkeet, joissa Elisa-konserniyhtiöistä ovat olleet
mukana Comptel, Radiolinja ja Datatie.

Kuluvana vuonna Elisan Tutkimuskeskuksessa tehdään
edelleen tutkimus- ja kehitysyhteistyötä korkeakoulu-
jen ja tutkimuslaitosten kanssa kansallisella sekä kan-
sainvälisellä tasolla. Yhteistyökumppaneita ovat mm.
TEKES, EU, EURESCOM ja MIT/W3C.

Loppuvuoden aikana keskeisiä tutkimus- ja kehitys-
työn panostuskohteita ovat langaton teknologia ja
mobiiliteetti, IP-verkkojen kehitys, WLAN, Bluetooth,
4G, IT-tietoturva, käyttöliittymätutkimus, tiedonhal-
linta ja sovellusjärjestelmät sekä paikannusteknologia.
Lisäksi panostetaan eri teknologioiden ja sovellusten
integrointiin ja visualisointiin Elisa Future Clubissa.

Konsernin yritysjärjestelyt

Kilpailuvirasto hyväksyi 6.4.2001 Elisa Communica-
tions Oyj:n hankkiman tosiasiallisen määräysvallan
Joensuun Puhelin Oy:ssä (nykyisin Tikka Communi-
cations Oy).

Riihimäen Puhelin Oy:n hallitus suuntasi huhtikuus-
sa osakeannin Elisa Communications Oyj:lle. Konser-
nin omistusosuus RPO:sta nousi tällöin 16,67 pro-
senttiin. Tämän jälkeen Elisan hallitus päätti osake-
vaihtotarjouksesta RPO:N osakkaille.

Elisan hallitus hyväksyi 7.6.2001 RPO:n osakkaiden
vaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti tekemät merkin-
nät. Vaihtotarjouksen perusteella laskettiin liikkeeseen
2 128 012  kappaletta Elisa Communications Oyj:n
uusia A-osakkeita. Elisa Communications Oyj:n omis-
tusosuus Riihimäen Puhelin Oy:stä nousi vaihtotar-
jouksen toteuduttua lähes 90 prosenttiin.

Elisa Communications Oyj:n ja Comptel Oyj:n omis-
tusosuus nousi 9.5.2001 Arcus Software Oy:ssä 53,11
prosenttiin. Tämä johti siihen, että Arcus Software
Oy:stä tuli Elisan konserniyhtiö.

Elisan hallitus päätti huhtikuussa osakevaihtotarjouk-
sesta Soon Communications Oyj:n osakkaille. Soon
Communications Oyj:n osakkeenomistajille suunna-
tussa osakevaihtotarjouksessa 2.5.-8.6.2001 välisenä
aikana vaihdettiin yhteensä 20 110 987 Soonin osa-
ketta, jotka edustavat yhdessä konsernin jo aiemmin
omistamien Soonin osakkeiden kanssa 81,32 prosent-
tia Soonin osakepääomasta ja osakkeiden tuottamista
äänistä.

Elisan hallitus hyväksyi 14.6.2001 tarjotut osakemer-
kinnät ja korotti Elisa Communications Oyj:n osake-
pääomaa 4 545 083,00 eurolla 68 141 622,50 euroon,
antamalla vaihtotarjouksen hyväksyneille Soonin osak-
kaille 9 090 166 uutta Elisan A-sarjan osaketta. Uudet
Elisan A-sarjan osakkeet kirjattiin merkitsijöiden arvo-
osuustileille 18.6.2001, jolloin myös kaupankäynti
Elisan uusilla A-sarjan osakkeilla alkoi.

Vaihtotarjousta päätettiin jatkaa 15.8.2001 saakka
kuitenkin siten, että tarjousaika voidaan myös keskeyt-
tää koska tahansa tarjousaikana.

Elisan hallituksen hyväksyttyä vaihtotarjouksessa
8.6.2001 mennessä tehdyt merkinnät Elisan ja sen
kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden omis-
tusosuus Soonin osakkeista ja niiden tuottamasta ää-
nimäärästä ylitti arvopaperimarkkinalain mukaisen
lunastusvelvollisuuden rajan.

Elisa Communicationsin saatua enemmistön Soonin
osakkeista tuli Finnet International Oy:stä ja KSP
Yhtiöt Oyj:stä Elisan tytäryhtiöitä.

Elisa Kommunikation GmbH myi 18.5.2001 25,1
prosentin osuutensa Bremenissä sijaitsevasta nordCom
GmbH –kaupunkioperaattorista. Kauppa edellyttää
Saksan kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Elisa Kommunikation GmbH myi 18.6.2001 50 pro-
sentin osuutensaHannovers Telefon Partner GmbH:sta
(HTP).

nordCom- ja HTP-osakkuuksista irtautuminen vai-
kuttaa positiivisesti vuoden 2001 toiminnalliseen tu-
lokseen.

Rahoitusasema

Konsernin korolliset velat olivat 877 miljoonaa euroa
(691), josta pitkäaikaisten velkojen osuus oli 660 mil-
joonaa euroa (432). Omavaraisuusaste oli kesäkuun
lopussa 39 prosenttia (vuoden alussa 40).



Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen oli-
vat huhti-kesäkuussa 76 miljoonaa euroa (70) ja osa-
kehankinnat 141 miljoonaa euroa (217).

Käyttöomaisuuteen Elisa Communicationsissa inves-
toitiin 12 miljoonaa euroa, Radiolinjassa 45 miljoo-
naa euroa ja muissa tytäryhtiöissä yhteensä 19 miljoo-
naa euroa.

Osake

Elisa Communications Oyj:n A-osakkeen päätöskurs-
si 29.6.2001 oli 19,31 euroa. Huhti-kesäkuun ylin
noteeraus oli 23,50 euroa ja alin 14,53 euroa. Osak-
keen keskikurssi oli 18,76 euroa.

Yhtiön markkina-arvo 29.6.2001 oli 2 632 miljoonaa
euroa.

Yhtiön A-osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopape-
ripörssissä 2.4.2001-29.6.2001 kaikkiaan 27,3 miljoo-
naa kappaletta 513,6 miljoonan euron kokonaishin-
taan. Vaihto oli 20,1 prosenttia A-osakkeiden määräs-
tä.

Henkilömäärä

Konsernin henkilömäärä kasvoi huhti-kesäkuussa 480
henkilöllä.

Konserniyhtiöiden palveluksessa oli tammi-kesäkuus-
sa keskimäärin 7 406 henkilöä (5 977). Elisa Com-
municationissa oli keskimäärin 3 412 henkilöä, Ra-
diolinjassa 1 423 henkilöä, Mäkitorpassa 512 henki-
löä, Comptelissa 569 henkilöä, Elisa Kommunikati-
on GmbH:ssa 397 henkilöä, Direktiassa 307 henki-
löä, Kolumbuksessa 271 henkilöä, Datatiessa 295 hen-
kilöä ja muissa tytäryhtiöissä yhteensä 220 henkilöä.

Kesäkuun lopussa konsernin henkilömäärä oli 7 351
henkilöä  (6 339). Edellä mainittuun henkilömäärään
eivät sisälly Soon Communicationsin, KSP Yhtiöiden,
Riihimäen Puhelimen, Finnet Internationalin ja Ar-
cus Softwaren henkilömäärät, yhteensä noin
1 500 henkilöä.

Oikeudelliset asiat

Yhtiön vuoden 2000 toimintakertomuksessa ja sen
jälkeisissä osavuosikatsauksissa mainitut oikeudelliset
prosessit ovat edelleen kesken seuraavin muutoksin.

Kilpailuneuvosto julkisti 28.5.2001 päätöksensä kos-
kien Elisa Communications Oyj:n tilaajayhteyksien
hinnoittelua. Kilpailuneuvosto toteaa, että Elisa on

käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa tilaa-
jayhteyksien hinnoittelussa. Kilpailuneuvosto on mää-
rännyt Elisalle 25 miljoonan markan (4,2 miljoonan
euron) suuruisen seuraamusmaksun. Päätös on lain-
voimainen.

Keskuskauppakamarin nimeämä välimiesoikeus vah-
visti lunastusoikeuden ja päätti 29.5.2001 Elisa Com-
munications Oyj:n tytäryhtiön Oy Radiolinja Ab:n
osakkeiden lunastushinnaksi 47 000 markkaa (7905
euroa) osakkeelta. Asia koskee noin 5850 Oy Radio-
linja Ab:n 379.722 osakeesta. Päätöksen kumoamisesta
on nostettu kanne Helsingin Käräjäoikeudessa.

Kilpailuvirasto antoi 26.6.2001 päätöksen koskien
Elisa Communications Oyj:n tasahinnoiteltua Netti-
taksa-palvelua ja siihen liittyviä yhteenliittämispalve-
luiden hinnoittelua. Kilpailuvirasto katsoi, että Elisa
Communications Oyj on käyttänyt väärin määräävää
markkina-asemaansa. Koska Elisa Communications
Oyj on sitoutunut poistamaan kilpailua rajoittavat
hinnoittelukäytännöt 1.7.2001 alkaen, ei Kilpailuvi-
rasto tehnyt asiassa esitystä Kilpailuneuvostolle.

Yhtiökokous  20.4.2001

Elisa Communications Oyj:n varsinainen yhtiökoko-
us päätti 20.4.2001 hallituksen ehdotuksen mukaises-
ti jakaa osinkoa 0,07 euroa A-osakkeelta. Osingonmak-
sun täsmäytyspäivä oli 25.4.2001 ja osingon maksa-
minen osakkaiden pankkitileille tapahtui 3.5.2001 al-
kaen. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tuloslaskelman
ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernita-
seen. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä
hallintoneuvoston jäsenille myönnettiin vastuuvapa-
us vuodelta 2000.

Yhtiön hallitukseen valittiin seuraavaksi kolmivuotis-
kaudeksi uudestaan Keijo Suila ja Matti Aura ja uute-
na jäsenenä Vaisala Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Ke-
tonen. Hallituksessa jatkavat edelleen Ossi Virolainen,
Riitta Backas, Arto Ihto, Rauno Kousa, Linus Tor-
valds ja Paavo Uronen, jotka eivät olleet erovuorossa
tässä yhtiökokouksessa. Hallituksen puheenjohtajana
jatkaa pääjohtaja Keijo Suila ja varapuheenjohtajana
toimitusjohtaja Ossi Virolainen.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin SVH Pricewaterhou-
se Coopers Oy (KHT-yhteisö) ja Leo Laitinmäki
(KHT) sekä varatilintarkastajaksi Jaana Salmi (KHT).

Yhtiökokous antoi hallituksen ehdotuksen mukaisesti
hallitukselle valtuudet päättää osakepääoman korotta-
misesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, päät-
tämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten,
että uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja
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vastaan vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla mer-
kittävien uusien A-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu
määrä saa olla enintään 25 miljoonaa kappaletta ja
yhtiön osakepääoma voi korottua yhteensä enintään
12,5 miljoonalla eurolla. Valtuutus tulee voimaan
21.10.2001 ja päättyy 20.4.2002. Valtuutus oikeut-
taa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta
merkitä uusia osakkeita sekä päättämään uusien osak-
keiden merkintähinnasta ja merkintäehdoista. Halli-
tus on oikeutettu päättämään, että uusia osakkeita
voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muu-
ten tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeut-
ta.

Katsauskauden
jälkeiset tapahtumat

Elisa Communicationsin osuus Soon Communicati-
on Oyj:stä 26.7.2001 oli  87,4 prosenttia.

Radiolinja kertoi 6.7.2001 luovansa turvallista mobii-
limaksamisen ja -asioinnin infrastruktuuria kumppa-
neinaan Osuuspankki, Luottokunta ja Väestörekiste-
rikeskus. Infrastruktuurin toteuttamisen kanssa yhtä-
aikaisesti kehitettävät Radiolinjan kumppanien palve-
lut edesauttavat mobiilikaupan kehittymistä.

Elisa ilmoitti 17.7.2001 ottavansa syyskuussa käyttöön
oman verkkotunnuksen (90123) kotimaan kaukopu-
heluja varten. Aikaisemmin konserni on tarjonnut asi-
akkailleen 109-tunnuksella soitettavaa Kaukoverkko
Ysi Oy:n kaukopuhelua. Elisa luopui Kaukoverkko
Ysin omistuksesta alkuvuonna 2001. Elisan nykyiset
109-sopimusasiakkaat saavat Elisa Kaukopuhelun käyt-
töönsä syksyn aikana.

Comptel Oyj ja Telecom Italia Mobile Peru,joka on
osa Telecom Italia Groupia, sopivat 25.7.2001 Comp-
telin mediaattoriohjelmistojen toimittamisesta TIM
Perun GSM 1900 –verkkoon Perun pääkaupungissa
Limassa. Ohjelmistotoimitukseen sisältyvät Compte-
lin kokonaisratkaisut tilaajatietojen ja palveluiden hal-
lintaan (MDS/SAS) sekä laskutukseen (MDS/AMD).

Comptel Oyj ja Daleen Technologies Inc. allekirjoit-
tivat 25.7.2001 yhteistyösopimuksen laskutus- ja me-
diaattoriratkaisujen toimittamisesta seuraavan sukupol-
ven mobiilipalveluiden tuottajille. Sopimuksen myö-
tä sekä Comptel että Daleen voivat tarjota asiakkail-
leen integroituja kokonaisratkaisuja mobiili-IP -pal-
veluiden ja sisältöpalveluiden veloittamisen hallintaan.

Tulevaisuuden näkymät

Yleinen markkinatilanne on kaiken aikaa muuttumassa
ja mobiilimarkkinoiden kehitys tulee olemaan hitaam-
paa kuin aikaisemmin on arvioitu. Markkinakehityk-
seen sisältyy huomattavia epävarmuustekijöitä.

Konsernin liikevaihdon arvioidaan loppuvuonna kas-
vavan merkittävästi toimialan kasvua nopeammin.
Kertaluonteisista eristä puhdistetun käyttökatteen ar-
vioidaan euromääräisesti paranevan vuoteen 2000 ver-
rattuna. Tilikauden nettotuloksen arvioidaan olevan
nollatasoa alkuvuoden luvuista huolimatta.

Radiolinjan liikevaihdon arvioidaan kehittyvän lop-
puvuonna suotuisasti. Koko vuoden operatiivisen lii-
kevoiton ilman kertaluonteisten erien vaikutusta odo-
tetaan olevan edellisen vuoden tasolla.

GPRS-palvelujen tarjonta käynnistetään syksyn aika-
na.

Comptelin MDS-liiketoiminnan kasvun arvioidaan
jatkuvan edelleen hyvänä koko kuluvan vuoden ajan.
Kannattavuuden odotetaan olevan hyvää tasoa vuon-
na 2001.

Elisa Communicationsin Saksan toimintojen arvioi-
daan suunnitelmien mukaisesti kehittyvän vuoden lop-
pua kohden myönteisesti. Saksan liiketoiminnan tu-
loskäänne on saavutettu. Elisa Kommunikation GmbH
-konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan merkit-
tävästi vuonna 2001 ja käyttökatteen kääntyvän posi-
tiiviseksi vuoden 2002 sekä liikevoiton vuoden 2003
loppuun mennessä. Konsolidointia jatketaan Saksassa
suunnitelmien mukaisesti, myös rajoitetusti yritysos-
toin.

Kotimaassa konsernin kasvua ja kilpailukykyä varmis-
tetaan Elisan ja sen konserniyhtiöiden liiketoiminto-
jen valtakunnallista ohjausta kehittämällä ja syner-
giaetuja hyödyntämällä.

Helsingissä 2.8.2001

Elisa Communications Oyj

Hallitus
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Tammi-
Joulukuu

2000

ELISA COMMUNICATIONS -KONSERNI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2001 (milj. euroa)
(Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja)

KONSERNITULOSLASKELMA

                                                               Huhti-Kesäkuu              Tammi-Kesäkuu
milj. euroa 2001 2000 2001 2000

Liikevaihto 331 299 664 593 1 244
Liiketoiminnan muut tuotot 9 61 20 62 74
Liiketoiminnan kulut -265 -221 -533 -440 -958
Poistot ja arvonalentumiset -60 -46 -117 -86 -211
Liikevoitto 15 93 34 129 149
Rahoitustuotot ja -kulut:
Osuus osakkuusyritysten
tuloksista 0 -9 -1 -33
Muut rahoitustuotot ja -kulut -12 -7 -22 -8 -22
Voitto ennen satunnaisia eriä 3 86 3 120 94
Satunnaiset erät
Voitto satunnaisten
erien jälkeen 3 86 3 120 94
Välittömät verot -6 -30 -12 -43 -60
Vähemmistöosuudet -2 -21 -4 -33 -12
Tilikauden tulos -5 35 -13 44 22

TUNNUSLUVUT
Tulos/osake, (euroa) -0,05 0,41 -0,11 0,52 0,18
Oma pääoma/osake, (euroa) .. .. 5,47 5,79 5,29
Bruttoinvestoinnit käyttö-
omaisuuteen, (milj. euroa) 76 70 161 111 252
Bruttoinvestoinnit
% liikevaihdosta 23,0 23,6 24,2 18,8 20,0
Osakkeiden
hankinnat, (milj. euroa) 141 217 179 547 726
Henkilöstö keskimäärin .. .. 7 406 5 977 6 161



KONSERNITASE 30.6. 30.6. 31.12.
2001 2000 2000

milj. euroa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 82 56 71
Konserniliikearvo 600 544 533
Aineelliset hyödykkeet 938 604 684
Osuudet osakkuusyrityksissä 20 117 124
Muut sijoitukset 32 12 13
Ennakkomaksut osakkeista 52

1 672 1 385 1 425
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 35 30 35
Saamiset 381 266 241
Rahoitusarvopaperit 27 4
Rahat ja pankkisaamiset 76 59 29

519 355 309
Vastaavat yhteensä 2 191 1 740 1 734

Oma pääoma
Osakepääoma 68 42 63
Ylikurssirahasto 499 175 386
Vararahasto 3 3 3
Edellisten tilikausien voitto 174 224 188
Tilikauden voitto -13 44 22

731 488 662

Vähemmistöosuudet 118 360 31

Pakolliset varaukset 2 1 3

Vieras pääoma
Laskennallinen verovelka 62 62 43
Pitkäaikainen vieras pääoma 666 448 413
Lyhytaikainen vieras pääoma 612 381 582

1 340 891 1 038
Vastattavat yhteensä 2 191 1 740 1 734
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VASTUUT

Kiinnitykset
Omasta velasta 72 47 46
Muiden velasta 0 0 0
Annetut takaukset
Osakkuusyritysten puolesta 12 5 7
Muiden puolesta 1 1 1
Annetut pantit
Vakuudeksi annetut talletukset 21
Leasingvastuut 102 115 115
Takaisinostovastuut 6 5 5
Vuokraus-/takaisinvuokaussopimuksen
vastuu (ns. QTE-järjestely) 239 212 218
Muut vastuut 14 15 3
Vastuut yhteensä 467 400 395

Konsernin ulkopuoliset GSM- ja dataverkon
 vuokrasopimusvastuut 30.6.2001 olivat
n.195 milj. euroa (vuoden alussa n. 260 milj. euroa).

JOHDANNAISINSTRUMENTIT
Nimellisarvo
Valuuttatermiinisopimukset 6 4 3
Koron- ja valuutanvaihtosopi- 8 8 8
mukset
Käypä arvo
Valuuttatermiinisopimukset 0 -0 0
Koron- ja valuutanvaihtosopi- 0 0 0
mukset

Luvut vuodelta 2000 eivät ole vertailukelpoiset oman pääoman,
vähemmistöosuuden ja osakkeiden määrän osalta johtuen
HPY Holding Oyj:n ja Helsingin Puhelin Oyj:n fuusiosta 1.7.2000.

30.6. 30.6. 31.12.
2001 2000 2000


