
 1

ELISA COMMUNICATIONS OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.8.2002 KLO 8.00

ELISAN LIIKEVAIHTO SEKÄ KÄYTTÖKATE KASVOIVAT JA OPERATIIVINEN
KASSAVIRTA OLI POSITIIVINEN

Elisa Communications – konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa 2002
oli 406 miljoonaa euroa (331). Kasvua edellisen vuoden huhti-
kesäkuun liikevaihtoon oli 23 prosenttia. Konsernin huhti-kesäkuun
käyttökate ilman jäljempänä yksilöityjä kertaeriä oli 86 miljoonaa
euroa (76), liikevoitto 6 miljoonaa euroa (19) ja tulos ennen
satunnaisia eriä -11 miljoonaa euroa (7). Liikevaihdon kasvuun
vaikuttivat mm. kotimaan liiketoimintojen onnistunut konsolidointi
sekä Saksan konsolidoinnin eteneminen.

Konsernin rahoituksellinen asema liiketoiminnan kehittämisen
kannalta on hyvä. Operatiivinen kassavirta on positiivinen.
(Operatiivinen kassavirta on laskettu operatiivisesta
käyttökatteesta oikaistuna käyttöpääoman muutoksella ja
vähennettynä investoinneilla käyttöomaisuuteen, rahoituserillä
sekä veroilla.)

Saksan liiketoiminta on kehittynyt tavoitteiden mukaisesti.
Toiminnan painopiste on siirtynyt kannattavuuden parantamiseen ja
investointien käyttöasteen nostamiseen. Toimintojen optimointia
jatkettiin tehostetusti. Jakelutoiminnan lopettaminen saatiin
suunnitellulla tavalla päätökseen toisella vuosineljänneksellä.

• Kiinteän verkon liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 181
miljoonaa euroa (126). Vuoden 2001 jälkipuoliskolla
toteutunut kotimaan konsolidointi kasvatti kiinteän verkon
liikevaihtoa noin 40 miljoonaa euroa. Kiinteän verkon
kertaerillä puhdistettu liikevoitto oli 23 miljoonaa euroa
(20). ADSL-liittymien myynti jatkui voimakkaana, ja niitä oli
katsauskauden lopussa 43 900 (11 800).

• Mobiililiiketoiminnan huhti-kesäkuun liikevaihto oli 192
miljoonaa euroa (188), josta operaattoritoiminta kasvoi
kuitenkin noin 3 prosenttia. Radiolinjan vertailukelpoinen
kertaerillä puhdistettu liikevoitto parani 12 prosenttia ja
oli 31 miljoonaa euroa.

• Radiolinjan tekemän arvion mukaan tehdyt UMTS-
toimitussopimukset lyhentävät puhelinyhtiöiltä vuokrattujen
verkkojen käyttöikää merkittävästi alle vuokrasopimusten
keston uuden teknologian alentaessa oleellisesti 2G- ja 3G-
verkkojen rakentamisen ja ylläpidon kokonaiskustannuksia.
Tämän vuoksi yhtiö pyrkii mahdollisuuksien mukaan
järjestelemään kyseiset sopimukset uudelleen ja tekemään
tässä yhteydessä tarvittavat arvonalennukset aiemman
käytännön mukaisesti pääosiltaan vuoden 2004 alkuun mennessä.
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• Saksan liiketoiminnan käyttökate suhteessa liikevaihtoon
kehittyi suunnitellusti ja oli huhti-kesäkuussa -14
prosenttia(-56 prosenttia tammi-maaliskuu 2002).

•  Saksan toimintojen liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 28
miljoonaa euroa (13). Saksan liiketoiminnan huhti-kesäkuun
liikevoitto oli -20 miljoonaa euroa (-9). Osuus
osakkuusyhtiöiden tappioista pieneni -2 miljoonaan euroon
(-4).

• Tehtyjen sopeuttamistoimenpiteiden myönteiset vaikutukset
painottuvat vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Konsernin
kannattavuuden arvioidaan paranevan vuoden loppua kohti.

KONSERNIN AVAINLUVUT

Miljoonaa euroa Huhti-Kesäkuu Tammi-Kesäkuu Vuosi

2002 2001 2002 2001 2001

Liikevaihto 406 331 790 664 1439
Käyttökate 86 75 164 151 424
Käyttökate -% 21,2 22,7 20,8 22,7 29,5
Poistot käyttöomaisuudesta 98 48 176 94 272
Konserniliikearvon poisto 20 12 33 23 45
Liikevoitto -32 15 -45 34 108
Liikevoitto -% -7,9 4,5 -5,7 5,1 7,5
Osuus osakkuusyritysten
tuloksista -3 0 -4 -9 -14
Rahoitustuotot ja –kulut -13 -12 -24 -22 -48
Tulos ennen satunnaisia eriä -48 3 -73 3 46
Tilikauden tulos -35 -5 -57 -13 1
Tulos/osake, euroa -0,26 -0,05 -0,44 -0,11 0,01
Omavaraisuusaste -% 38 39 40
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen 70 76 138 161 373
Osakkeiden hankinnat *) 2 141 6 179 242
Henkilöstö keskimäärin 8612 7406 7783
*)Saksan vuoden 2002 osakevaihto netotettu.

KONSERNIN AVAINLUVUT (ilman kertaluonteisia eriä)

Miljoonaa euroa Huhti-Kesäkuu Tammi-Kesäkuu Vuosi

2002 2001 2002 2001 2001
Liikevaihto 406 331 790 664 1439
Käyttökate 86 76 171 145 331
Käyttökate -% 21,2 23,0 21,6 21,8 23,0
Liikevoitto 6 19 17 33 74
Liikevoitto -% 1,5 5,7 2,2 5,0 5,1
Tulos ennen satunnaisia eriä -11 7 -11 2 12

Kertaluonteiset erät:
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Myyntivoitot 3 10 97
Seuraamusmaksu 4 4 4
GSM-verkkojen alaskirjaukset 26 3 40 5 46
Citypuhelin- ja merikaapeli-
verkkojen alaskirjaukset 6 6 5
Mäkitorppa GmbH:n alasajokulut 10
Muut Saksan alaskirjaukset 6 6 8
Vaikutus käyttökatteeseen -1 -7 6 93
Vaikutus liikevoittoon -38 -4 -62 1 34

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

ELISA COMMUNICATIONS OYJ

Jyrki Antikainen, viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Matti Mattheiszen, puh. 010 262 2917
Group Spokesman Pekka Perttula, puh. 050 555 0600
Talous- ja rahoitusjohtaja Vesa-Pekka Silaskivi, puh. 010 262 2606
Johtaja Vesa Sahivirta, puh. 010 262 3036
Johtaja Kalevi Suortti, puh. 010 262 5601

Liite: Elisa Communications Oyj:n osavuosikatsaus huhti-kesäkuu
2002

Jakelu:
Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
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ELISA COMMUNICATIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS HUHTI-KESÄKUU 2002

Liikevaihdon kehitys

Konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa kasvoi 23 prosenttia ja oli
406 miljoonaa euroa (331). Liiketoimintarakennetta noudatteleva
yhteenveto konsernin liikevaihdon kehityksestä on
osavuosikatsauksen liitteenä.

Kiinteän verkon liikevaihto oli 181 miljoonaa euroa (126). Vuoden
2001 jälkipuoliskolla toteutunut kotimaan konsolidointi kasvatti
kiinteän verkon liikevaihtoa noin 40 miljoonaa euroa.

Mobiililiiketoiminnan liikevaihto oli 192 miljoonaa euroa (188).
Varsinainen operaattoritoiminta kasvoi noin 3 prosenttia
edellisvuodesta, mutta laitemyynti supistui.

Konsernin ulkomaan toiminnoista kertyi liikevaihtoa 54 miljoonaa
euroa (39). Saksan liiketoimintojen liikevaihto oli 28 miljoonaa
euroa (13). Radiolinja Eesti AS:n liikevaihto oli 15 miljoonaa
euroa (10). Comptelin vienti oli 9 miljoonaa euroa (pro forma 10).

Tuloskehitys

Konsernin liikevoitto huhti-kesäkuulta oli -32 miljoonaa euroa
(15). Liikevoittoa rasittivat seuraavat olennaiset kertaluonteiset
erät: arvonalennukset GSM- ja Citypuhelinverkoista 32 miljoonaa
euroa sekä kulukirjaukset Saksan liiketoiminnasta 6 miljoonaa
euroa.

Kuluvan katsauskauden liikevoittoon ei sisälly olennaisia
osakkeiden eikä käyttöomaisuuden myyntivoittoja. Edellisen vuoden
toisen vuosineljänneksen liikevoittoon sisältyi osakkeiden
myyntivoittoja 4 miljoonaa euroa.

Konsernin suunnitelman mukaiset poistot käyttöomaisuudesta huhti-
kesäkuussa olivat 64 miljoonaa euroa (45). Tämän lisäksi
kertaluonteisia lisäpoistoja käyttöomaisuudesta kirjattiin 34
miljoonaa euroa (3).

Tytäryhtiöiden hankinnasta aiheutunut konserniliikearvo oli
katsauskauden lopussa 634 miljoonaa euroa (vuoden 2001 lopussa 588
miljoonaa euroa). Konserniliikearvosta kirjattiin poistoa 20
miljoonaa euroa (12). Konserniliikearvon lisäys vuoden alusta
aiheutui lähes kokonaan Saksassa Tropolys GmbH:n
rakennejärjestelyn yhteydessä syntyneestä konserniliikearvosta.
Konsernin osuus osakkuusyritysten tuloksista osoitti tappiota -3
miljoona euroa (-0).
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Konsernin rahoitustuotot ja –kulut huhti-kesäkuulta olivat
yhteensä -13 miljoonaa euroa (-12).
Verkkojen arvonalennuksista aiheutuneesta verohyödystä kirjattiin
9 miljoonan euron laskennallinen verosaaminen. Konsernin verot
huhti-kesäkuulta olivat positiiviset +6 miljoonaa euroa (6).
Ulkomaisten tytär- ja osakkuusyritysten kertyneistä tappioista ei
ole kirjattu laskennallisia verosaamisia.

Konsernin huhti-kesäkuun tulos ennen satunnaiseriä oli -48
miljoonaa euroa (3). Katsauskauden tulos verojen ja
vähemmistöosuuden jälkeen oli -35 miljoona euroa (-5). Vähemmistön
osuus katsauskauden tappiosta oli 7 miljoonaa euroa.

Konsernin tulos/osake oli –0,26 euroa (-0,05).

Mobiililiiketoiminta

Radiolinjan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 192 miljoonaa euroa
(177). Vertailutiedot vuodelta 2001 eivät sisällä Mäkitorpan
lukuja. Vertailukelpoinen operaattoritoiminnan liikevaihto nousi
kolme prosenttia edellisen vuoden vastaavasta jaksosta.

Radiolinjan käyttökate oli katsauskaudella 56 miljoonaa euroa
(47). Radiolinjan vertailukelpoinen kertaerillä puhdistettu
käyttökate oli 56 (46), ja liikevoitto parani 12 prosenttia ja oli
31 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset poistot nousivat
edellisestä vuodesta 8 miljoonaa euroa 25 miljoonaan euroon.

Radiolinja on vuoden 2002 aikana ostanut puhelinyhtiöiltä osan
aikaisemmin vuokraamastaan matkapuhelinverkosta. Huhti-kesäkuussa
tehdyistä investoinneista kirjattiin katsauskaudella
kertaluonteisia poistoja 15 miljoonaa euroa eli se osa
ostohinnasta, mikä on suurempi kuin verkon tasearvo olisi
suunnitelman mukaisten poistojen vähentämisen jälkeen. Radiolinjan
jäljellä olevan vuokravastuun arvioidaan olevan noin 77 miljoonaa
euroa suuremman kuin mitä vastaavan verkon tasearvo olisi
suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettynä.

Lisäksi katsauskaudella kirjattiin 11 miljoonan euron
kertaluonteinen poisto GSM-verkon keskuksista poistosuunnitelman
muutoksen seurauksena. Keskusten uusiminen UMTS-verkon
rakentamisen yhteydessä toteutetaan aiemmin arvioitua nopeammin.

Radiolinja-konsernin liikevoitto oli katsauskaudella 5 miljoonaa
euroa (28). Katsauskauden liikevoittoa rasittivat edellä mainitut
kertaluonteiset erät.

Radiolinjan Suomen verkossa toimi kesäkuun 2002 lopussa 1 289 016
liittymää (1 281 577). Liittymämäärään sisältyy Radiolinjan omien
palveluoperaattorien valtakunnalliset liittymät ja city-liittymät,
sekä Radiolinjan verkossa toimivat Telian pre paid-liittymät.
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Verkon liittymämäärä laski edellisen katsauskauden loppuun
verrattuna, mikä johtui katsauskaudella tapahtuneesta Telian post
paid -liittymien poistamisesta Radiolinjan verkosta.

Oy Radiolinja Ab:n liittymien vaihtuvuus (churn) vuositasolle
muutettuna oli katsauskaudella 12,7 prosenttia (13,9). Edellisen
katsauskauden loppupuolella alkanut vaihtuvuuden lasku jatkui
toisella vuosineljänneksellä.
 
Katsauskaudella Radiolinjan Suomen verkossa soitettujen puheluiden
minuuttimäärä oli 541 miljoonaa (503) ja lähetettyjen
tekstiviestien määrä 107 miljoonaa (97). Verkon liikennemäärään
sisältyvä Telian liittymien liikenne supistui merkittävästi
katsauskauden loppupuolella.

Radiolinjan liittymästä soitettiin keskimäärin 141 puheluminuuttia
kuukaudessa (135). Tekstiviestejä lähetettiin keskimäärin 27
kappaletta liittymää kohti kuukaudessa (26). Tekstiviestejä käytti
jakson aikana 67 prosenttia (66) ja sisältöpalveluja 25 prosenttia
Radiolinjan liittymäasiakkaista (24).

Liikevaihto Radiolinjan liittymää kohti kuukaudessa (ARPU) oli
keskimäärin 43,5 euroa (45,2). ARPU:n lasku edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtuu vertailukautta
alhaisemmista matkaviestinnän yhdysliikennehinnoista.
Lisäarvopalvelujen osuus liikevaihdosta oli 11 prosenttia(11).
 
Radiolinjan suorat investoinnit huhti-kesäkuussa 2002 olivat
yhteensä 43 miljoonaa euroa (45). Tästä summasta verkkojen
lunastukset puhelinyhtiöiltä muodostivat noin 21 miljoonaa euroa.

Elisa Networks Oy myi Citypuhelinverkon 30.6. Radiolinjalle.
Siirron myötä konsernin mobiililiiketoiminta on keskitetty
Radiolinjaan.
 
Katsauskauden aikana solmittiin kolme uutta roaming-sopimusta.
Radiolinjan asiakkaat voivat käyttää matkapuhelintaan nyt 107
maassa 225 operaattorin matkapuhelinverkossa. GPRS-roaming
-sopimuksia on solmittu 20 maassa toimivien operaattoreiden
kanssa.

Radiolinjan Virossa toimivan tytäryhtiön, Radiolinja Eestin
liikevaihto oli huhti-kesäkuussa noin 15 miljoonaa euroa (10).
Vertailukelpoinen kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon
oli 29 prosenttia. Radiolinja Eestin liittymämäärä oli kesäkuun
lopussa noin 148 500 (140 150).

Radiolinja ja Vodafone -yhteistyön ensimmäisiä näkyviä askelia oli
Vodafone Eurocall –palvelun julkistaminen kesäkuussa.
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Telia siirsi Dual-asiakkaansa pois Radiolinjan
matkapuhelinverkosta. Telian pre paid -asiakkaita palvellaan
kuitenkin edelleen Radiolinjan verkossa.  
 
Kiinteän verkon liiketoiminta

Kiinteän verkon liiketoiminnan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli
181 (126) ja liikevoitto 17 miljoonaa euroa (20). Liiketoiminta
muodostuu konsernin palveluoperaattori- ja verkkoliiketoiminnasta.
Kiinteän verkon kertaerillä puhdistettu liikevoitto oli 23
miljoonaa euroa (20).

Kiinteän verkon liikevaihtoa ja liikevoittoa kasvatti Soon
Communications Oy:n, Yomi Oyj:n (entinen KSP Yhtiöt Oyj), Oy
Finnet International Ab:n ja Riihimäen Puhelin Oy:n konsolidointi
konsernitilinpäätökseen 1.7.2001 alkaen, mikä on otettava huomioon
vertailussa edelliseen vuoteen.

Liiketoimintojen yhtiöittämisistä ja muista yritysjärjestelyistä
johtuen kiinteän verkon erillisyhtiöiden luvut eivät ole
vertailukelpoisia edellisvuoteen verrattuna.

Yomi Oyj julkisti osavuosikatsauksen huhti-kesäkuulta 31.7.2002.

Palveluoperaattoriliiketoiminta

Palveluoperaattoritoiminnan liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 170
miljoonaa euroa. Liikevaihtoa ovat lisänneet edelliseen vuoteen
verrattuna laajentunut valtakunnallinen toiminta ja
laajakaistapalveluiden vahva kysyntä sekä menestyminen
yritysasiakkaiden tietoliikennejärjestelmien ulkoistamisessa.
Yrityskaupat ja erilaiset liiketoimintajärjestelyt huomioon ottava
vertailukelpoinen liikevaihto oli viimevuotisella tasolla. Kasvua
leikkasivat puhelinliikenteen ja perinteisten puhelinliittymien
määrän supistuminen asiakkaiden internet-käytön siirtyessä
kiinteisiin liittymiin ja puheliikenteessä langattomiin
palveluihin sekä yritysasiakkaiden datapalveluiden hintaeroosio.

Huhti-kesäkuun liikevoitto oli -3 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan
järjestelyihin liittyvät toimenpiteet rasittivat ylimääräisesti
toista vuosineljännestä. Vertailukelpoisesti edelliseen
vuosineljännekseen verrattuna toiminnan kannattavuus on
parantunut, mutta liikevoitto oli vielä lievästi tappiolla.
Alkuvuoden tulosta ovat lisäksi rasittaneet strategian mukaiset
panostukset laajakaistamarkkinoihin Suomessa. Elisan markkinaosuus
Suomen laajakaistamarkkinoista oli noin 35 prosenttia.

Elisa Communications –konsernissa kiinteitä liittymiä oli kesäkuun
lopussa yhteensä 1,14 miljoonaa (0,76) kappaletta. ADSL-liittymien
ja muiden laajakaistaliittymien myynti jatkui edelleen voimakkaana
ja laajakaistaliittymiä oli noin 43 900 (11 800) kappaletta.
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Kaapelitelevisioliittymien määrä kasvoi tasaisesti ja liittymiä
oli katsauskauden lopulla noin 139 200 kappaletta.

Palveluoperaattoriyhtiö ElisaCom Oy muutti lähipuhelujen ja
paikallisverkkomaksun hintoja pääkaupunkiseudulla 1.7.2002 alkaen.
Merkittävin muutos oli ilta-alennuksesta luopuminen. Myös Yomi Oyj
-alakonserniin kuuluva Kestel Oy uudisti lähipuhelujensa
hinnoittelurakennetta 1.7.2002 alkaen.

Syyskuussa 2001 lanseeratun Elisa Kaukopuhelun valtakunnallinen
markkinaosuus on kasvanut huomattavasti ensimmäisen vuosipuoliskon
aikana.

Oy Finnet International Ab myi 24.5.2002 latvialaisen
tytäryhtiönsä SIA Latnet Serviss:n MBO-kaupalla yhtiön toimivalle
johdolle. Kauppa oli jatkoa vuoden 2001 lopussa toteutetulle
liettualaisen internet-operaattorin Baltnetos Komunikacijosin
myymiselle. Kauppa vahvistaa Finnet Internationalin uutta
lähialuestrategiaa, jonka mukaan yhtiön ulkomainen toiminta
keskittyy niihin maihin, joihin sillä on oma kaapeliyhteys.

Finnet International laajensi kesäkuussa omaa kansainvälistä
tietoliikenneverkkoaan avaamalla solmupisteet Kööpenhaminaan,
Lontooseen ja New Yorkiin.

Verkkoliiketoiminta

Konsernin verkkoliiketoiminta muodostuu Elisa Networks Oy:stä ja
sen tytäryhtiöstä Elisa Instalia Oy:stä. Lisäksi kokonaisuuteen
kuuluvat mm. Soon Net Oy ja Kesnet Oy.

Vuoden 2002 toisen neljänneksen aikana verkkoliiketoiminta
kehittyi suunnitelmien mukaisesti.

Laajakaista ADSL-liittymien kysyntä jatkui vahvana toisella
neljänneksellä. Kesäkuun lopussa ADSL-liittymiä oli noin 43 700
kpl (11 800). Kesäkuun lopussa ADSL -liittymien osuus koko
liittymäkannasta oli runsaat 6 prosenttia.
Operaattorijohtovuokraus- ja kaukoverkkoliiketoiminta etenivät
jonkin verran suunniteltua paremmin.

Siirtojärjestelmien osalta kilpailun kiristyminen on näkynyt
yhteyksien hintatasossa. Valtakunnallisessa
runkoverkkoliiketoiminnassa on edellisestä johtuen keskitytty
myyntivolyymien kasvattamiseen ja kustannustasoa parantavien
toimenpiteiden käynnistämiseen.

Elisa Communications -konsernin kiinteän verkon verkko-
operaattoreiden yhteenlaskettu valtakunnallinen markkinaosuus oli
kesäkuun 2002 lopussa noin 34 prosenttia. Pääliiketoiminta-
alueiden valtakunnalliset markkinaosuudet olivat seuraavat:
Perusverkot noin 37 prosenttia (kaukoliikenne noin 25 prosenttia),
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Laajakaistaliittymät noin 30 prosenttia ja Kapasiteettipalvelut
noin 34 prosenttia.

Elisa Networks Oy uudisti ADSL-hinnoittelua 1.4.2002 sekä
allekirjoitti kesäkuun lopussa Nokian ja Siemensin kanssa
sopimukset seuraavan sukupolven laajakaistaverkkoratkaisujen
hankkimisesta.

Elisa Networks Oy teki IN-palvelukoneiston käytöstä sopimuksia
ulkoisten palveluoperaattoreiden kanssa.
 
Elisa Networks Oy myi Citypuhelin-verkon Radiolinja Origo Oy:lle
30.6.2002. Kaupalla selkeytettiin Elisa Communications -konsernin
sisäistä liiketoimintavastuuta ja lisättiin kustannustehokkuutta.
 
Elisa Networks Oy julkisti 26.6.2002 sopimuksen, jolla se sopi
asennusyhtiönsä Elisa Instalia Oy:n liiketoiminnan myymisestä
ruotsalaiselle Flextronics Network Services -konsernille.
Kauppahinta oli 37,2 miljoonaa euroa, joka maksetaan kaupan
toteutumisen yhteydessä. Kaupan arvioidaan toteutuvan lopullisesti
elokuun lopulla, ja se vaatii vielä Kilpailuviraston hyväksynnän.
 
Vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä käytyjen YT-
neuvotteluiden sekä Elisa Instalia Oy:n liiketoimintakaupan
seurauksena Elisa Networks Oy:n henkilöstökulut tulevat alenemaan
vuoden 2002 kolmannella neljänneksellä.
 
Liiketoiminta Saksassa

Saksan liiketoiminta on kehittynyt tavoitteiden mukaisesti.
Liikeasiakkaiden määrä kasvoi suunniteltua nopeammin.
Liiketoiminnan kannattavuus parani sekä edelliseen vuoteen että
edelliseen neljännekseen verrattuna. Toiminnan painopiste on
siirtynyt kannattavuuden parantamiseen erityisesti investointien
käyttöastetta nostamalla. Se merkitsee tehostettua
asiakashankintaa ja siitä seuraavaa liikevaihdon kasvua.
Toimintojen optimointia jatkettiin tehostetusti.

City carrier -yhtiöiden integrointia Tropolys GmbH:n jatkettiin,
Elisan omistus on noussut 64,5 prosenttiin. Yhtenäisen
palvelutarjonnan mahdollistamiseksi Elisa hankki kesäkuussa 100
prosentin osuuden kaukoverkkoyhtiö TIMe CityLink AG:sta.

Matkapuhelinten jakeluliiketoiminnan lopettaminen saatiin
suunnitellulla tavalla päätökseen ilman lisäkustannuksia.
Mäkitorppa GmbH ja samalla sen 25 myymälää myytiin 8.5.2002 Top
Two Handels- und Beteiligungs GmbH:lle.

Saksan liiketoiminnan käyttökate suhteessa liikevaihtoon kehittyi
suunnitelman mukaan suotuisasti ollen huhti-kesäkuussa -14
prosenttia (-56 prosenttia tammi-maaliskuu 2002).
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Saksan toimintojen liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 28 miljoonaa
euroa (13). Saksan liiketoiminnan huhti-kesäkuun liikevoitto oli
-20 miljoonaa euroa (-9). Osuus osakkuusyhtiöiden tappioista
pieneni –2 miljoonaan euroon (-4).

Elisa Kommunikation GmbH -konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli
55 miljoonaa euroa (26) ja se kasvoi yli kaksinkertaiseksi viime
vuoteen verrattuna. Tropolys GmbH:n konsolidointi vuoden 2002
alusta kasvatti liikevaihtoa merkittävästi.

Comptel

Kuluvan vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessaan Comptel otti
käyttöön kansainvälisen International Accounting Standardin (IAS)
mukaiset myynnin tuloutusperiaatteet parantamaan liiketoimintansa
läpinäkyvyyttä ja helpottamaan kansainvälistä vertailtavuutta.
Tämän vuoksi vertailukauden (huhti-kesäkuu 2001) luvut esitetään
tässä uuden tuloutusperiaatteen mukaisina pro forma -lukuina.

Comptelin liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 13,3 miljoonaa euroa
(pro forma 16,7 miljoonaa euroa), mistä tuotepohjaisen
liiketoiminnan liikevaihdon osuus oli 10,1 miljoonaa euroa (pro
forma 13,4 miljoonaa euroa) eli 75,9 prosenttia (pro forma 80,2
prosenttia).

Vienti oli 9,1 miljoonaa euroa (pro forma 10,3 miljoonaa euroa).
Viennin osuus Comptelin liikevaihdosta oli 68,5 prosenttia (pro
forma 61,7 prosenttia). Partnereiden kautta tapahtui 38,5
prosenttia kokonaisviennistä.

Liikevoitto oli -0,4 miljoonaa euroa (pro forma 4,0 miljoonaa
euroa) ja se vastasi -3,4 prosenttia (pro forma 24,2 prosenttia)
liikevaihdosta. Tilauskanta oli tarkastelukauden lopussa 26,5
miljoonaa euroa (pro forma 25,5 miljoonaa euroa).

Comptel Oyj julkisti osavuosikatsauksensa huhti-kesäkuulta
24.7.2002.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Elisa Communications panostaa t&k -toiminnassaan
tietoturvaratkaisuihin. Tähän liittyen konserni käynnisti Comptel
Oyj:n, SiltaNet Oy:n sekä SSH Communications Security Oyj:n kanssa
VAS II –hankkeen (Wireless Value Added Services II), jonka
tavoitteena on tutkia ja kehittää uuden sukupolven langattomia
tietoturvaratkaisuja. Hanke kuuluu Tekesin NETS-
teknologiaohjelmaan.

Konsernirakenteen muutokset

Huhtikuussa konsernin turvaliiketoiminnot koottiin konserniyhtiö
Estera Oy:hyn, joka tarjoaa yrityksille KiinteistöIT -ratkaisuja.
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Esteran muodostavat Computec, Elektroniikkatyö ja SoonSec.
Kesäkuussa Kestel Oy myi Oy Atec-Security Ltd:n
turvaliiketoiminnan Estera Oy:lle.

Yrityksen liikevaihto vuonna 2002 on arviolta 15 miljoonaa euroa,
ja sen palveluksessa on 110 henkilöä.

Elisa Communications Oyj:n verkko-operaattoriyhtiö Elisa Networks
Oy sopi kesäkuussa asennusyhtiönsä Elisa Instalia Oy:n
liiketoiminnan myymisestä ruotsalaiselle Flextronics Network
Services -konsernille. Kauppahinta oli 37,2 miljoonaa euroa, joka
maksetaan kaupan toteutumisen yhteydessä. Kaupan arvioidaan
toteutuvan lopullisesti elokuun lopulla ja se vaatii vielä
Kilpailuviraston hyväksynnän.

Rahoitusasema

Konsernin korolliset velat olivat 945 miljoonaa euroa (vuoden 2001
lopussa 861), josta pitkäaikaisten velkojen osuus oli 622
miljoonaa euroa (660). Konsernin rahat ja pankkisaamiset sekä
likvidit lyhytaikaiset sijoitukset olivat 95 miljoonaa euroa
(104). Konsernin nettovelka oli 850 miljoonaa euroa (756).

Nettovelan kasvussa vuoden 2001 tilanteeseen nähden oli
merkittävänä tekijänä Radiolinjan ja Soon Communications Oy:n
vähemmistöosakkaiden lunastushinta, yhteensä 46 miljoonaa euroa,
joka käsiteltiin korollisena velkana 1.1.2002 lähtien, kun se
vuoden 2001 tilinpäätöksessä oli käsitelty korottomana velkana.
Tropolys GmbH:n konsolidointi 1.1.2002 lisäsi konsernin
nettovelkaa noin 53 miljoonalla eurolla vuoden 2001
tilinpäätökseen nähden. Nämä erät on otettu huomioon liitteenä
olevan konsernin rahoituslaskelman lähtötilanteessa.

Konserni laski huhtikuussa liikkeelle kuusi erillistä
kertalyhenteistä, vaihtuvakorkoista lainaa EMTN-ohjelman
puitteissa. Lainojen kokonaismäärä oli 100 miljoonaa euroa.

Lisäksi Elisa Communications Oyj korotti huhtikuussa
Yritystodistusohjelmansa enimmäismäärää 100 miljoonasta eurosta
150 miljoonaan euroon. Ohjelma on kuuden pankin kanssa tehty
yhteisohjelma.

Standard & Poor's kertoi 19.4.2002 antamassaan tiedotteessa Elisa
Communications Oyj:n luottoluokituksen (A-) säilyvän ennallaan,
mutta muutti näkymän vakaasta negatiiviseksi. Samalla S&P asetti
tavoitteita Elisa Communicationsin rahoitusrakenteelle nykyisen
luokituksen säilyttämiseksi.

Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 38 prosenttia (vuoden 2001
lopussa 40).
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Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit huhti-kesäkuussa käyttöomaisuuteen
olivat 70 miljoonaa euroa (76) ja osakehankinnat 2 miljoonaa euroa
(141).

Käyttöomaisuuteen investoitiin Radiolinjassa 43 miljoonaa, josta
puhelinyhtiöiltä ostettujen GSM-verkkojen osuus oli 21 miljoonaa
euroa. Kiinteän verkon yhtiöissä investoitiin käyttöomaisuuteen 26
miljoonaa euroa. Saksan yhtiöissä investoitiin käyttöomaisuuteen 3
miljoonaa euroa.

Osake

Elisa Communications Oyj:n A-osakkeen päätöskurssi 28.6.2002 oli
7,25 euroa. Huhti-kesäkuun ylin noteeraus oli 12,54 euroa ja alin
6,45 euroa. Osakkeen keskikurssi oli 9,27 euroa.

Yhtiön markkina-arvo 28.6.2002 oli 984 miljoonaa euroa.

Yhtiön A-osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä
2.4.2002 - 28.6.2002 kaikkiaan 15,6 miljoonaa kappaletta 145,0
miljoonan euron kokonaishintaan. Vaihto oli 11,5 prosenttia ulkona
olevien A-osakkeiden määrästä.

Elisa Communications Oyj:n vuoden 2000 optiolainaan liittyvät A-
optio-oikeudet otettiin kaupankäynnin kohteeksi päälistalle
2.5.2002 alkaen. Vuoden 2000 A-optio-oikeuksien määrä on 3.600.000
kappaletta, josta Rahoituslinkki Oy:n hallussa 683 400 kappaletta
ja vapaasti vaihdettavissa 2 916 600 kappaletta.

2.5.2002 - 28.6.2002 A-optio-oikeuksia vaihdettiin Helsingin
Arvopaperipörssissä kaikkiaan 15 550 kappaletta 2702 euron
kokonaishintaan. A-optio-oikeuden keskikurssi oli 0,17 euroa. A-
optio-oikeuden ylin noteeraus oli 0,20 euroa ja alin 0,08 euroa.
Päätösnoteeraus A-optio-oikeudelle oli 0,11 euroa. 

Fidelity International Limited ilmoitti 10.4.2002, että tehdyillä
pörssikaupoilla yhtiön ja sen tytäryhtiöiden osuus Elisa
Communications Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on noussut yli
5 prosentin. Elisa Communications Oyj:n osakepääoma koostuu 138
011 757 A-osakkeesta.

Fidelity International Limited ilmoitti 30.4.2002, että tehdyillä
pörssikaupoilla yhtiön ja sen tytäryhtiöiden osuus Elisa
Communications Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on vähentynyt
alle viiteen (5) prosenttiin ollen yhtiön ilmoituksen mukaan 4,98
prosenttia Elisa Communications Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Tytäryhtiöiden omistuksessa olevien Elisa Communications Oyj:n
osakkeiden kokonaismäärä oli 2 285 276 kappaletta, osakkeiden
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nimellisarvo oli yhteensä 1 142 638 euroa ja osuus osakepääomasta
ja äänistä oli 1,66 prosenttia. Näiden omien osakkeiden
kirjanpitoarvo on vähennetty konsernin voitonjakokelpoisista
varoista.
 
Henkilömäärä

Konserniyhtiöiden palveluksessa oli katsauskauden lopussa
8 587 henkilöä. Elisa Communications Oyj:ssä oli katsauskauden
lopussa 361, Radiolinjassa 1 872, Comptelissa 633, Soon
Communicationsissa 925, Yomissa 664, Elisa Networksissa 530, Elisa
Kommunikation GmbH:ssa 754, ElisaComissa 1 277, ja muissa
tytäryhtiöissä yhteensä 1 571 henkilöä.

Tammi-kesäkuussa 2002 konsernissa työskenteli keskimäärin 8 612
henkilöä (7 406). Kotimaan ja Saksan konsolidoinnit kasvattivat
konsernin henkilömäärää edellisvuoteen verrattuna yhteensä 2 186
henkilöllä. Vuoden 2001 toisella puoliskolla konsernissa
käynnistettiin toimenpiteet, joiden seurauksena
henkilökapasiteetti väheni noin 1 000 henkilötyövuodella vuoden
2001 lopussa ja 2002 alussa. YT-neuvottelut jatkuivat vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä.

Varsinainen yhtiökokous 4.4.2002

Elisa Communications Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2001 ei makseta
osinkoa. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen
sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta
2001.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan, ja
siihen valittiin seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Ossi Virolainen,
Riitta Backas ja uutena jäsenenä Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
SOK:n pääjohtaja, vuorineuvos Jere Lahti. Hallituksessa jatkavat
edelleen Keijo Suila, Matti Aura, Arto Ihto, Pekka Ketonen ja
Linus Torvalds, jotka eivät olleet erovuorossa tässä
yhtiökokouksessa. Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin
PricewaterhouseCoopers Oy (KHT-yhteisö, päävastuullinen
tilintarkastaja Henrik Sormunen, KHT) ja Leo Laitinmäki (KHT) sekä
varatilintarkastajaksi Jaana Salmi (KHT).

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että hallitus
valtuutetaan vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä,
päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta
ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä
merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja optio-
oikeuksien nojalla merkittävien uusien A-sarjan osakkeiden yhteen-
laskettu määrä saa olla enintään 27,6 miljoonaa kappaletta ja
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yhtiön osakepääoma voi korottua yhteensä enintään 13.800.000
eurolla.

Yhtiökokous peruutti samalla 20.4.2002 saakka voimassaolevan
osakepääoman korottamisvaltuutuksen käyttämättömiltä osin.

Konsernin hallitus järjestäytyi 2.5.2002 pitämässään kokouksessa.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa pääjohtaja Keijo Suila ja
varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Ossi Virolainen.

Keskeiset oikeudelliset asiat

Yhtiön vuoden 2001 toimintakertomuksessa ja sen jälkeisissä
osavuosikatsauksissa mainituissa oikeudellisissa prosesseissa on
tapahtunut seuraavia muutoksia:

Keskuskauppakamarin nimeämä välimiesoikeus päätti 27.6.2002 Elisa
Communications Oyj:n tytäryhtiön Soon Communications Oyj:n
osakkeiden lunastushinnaksi 7,86 euroa osakkeelta ja
lunastushinnalle maksettavaksi vuotuiseksi koroksi 5,5 prosenttia.
Lunastushinta vastasi Elisan vaatimusta. Yhteensä lunastuksen
kohteena on noin 1 113 000 osaketta ja lunastushinnaksi muodostuu
siten noin 8.750.000 euroa.

Radiolinja sai viranomaisselvityspyyntöjä kuluttajaviranomaisilta,
tietosuojavaltuutetulta ja viestintäviranomaisilta liittyen
kesäkuussa tapahtuneeseen Telian ilmoitukseen, että
palveluoperaattorisopimuksen nojalla Radiolinjan verkossa
toimivien SIM-korttien toiminta lakkaisi.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Jippii Group Oyj vaati heinäkuussa Elisa Communications Oyj:ltä
Helsingin käräjäoikeudessa vahingonkorvausta
terminointikorvauksiin liittyen. Elisa Communications Oyj katsoo
kanteen olevan perusteeton. Elisa Communications Oyj on
noudattanut Jippii Group Oyj:n kanssa kulloinkin voimassaolevaa
yhdysliikennesopimusta. Jippii Group Oyj vaatii Elisa
Communications Oyj:ltä sovittua korkeampia terminointikorvauksia
ajalta ennen 1.7.2001 sekä korvauksia muista väitetyistä
menetyksistä yhteismäärältään 5,8 miljoonaa euroa.

Comptel solmi heinäkuussa Vodafone Groupin kanssa
provisiointiratkaisujen toimitussopimuksen koskien italialaisen
Vodafone Omnitelin 3G- ja lisäarvopalveluita. Sopimuksen arvoa ei
julkistettu.

Elisa Communications Oyj:n tytäryhtiö Riihimäen Puhelin Oy on
myynyt omistuksensa (28 %) Telekolmio Oy:stä, josta tulee Hämeen
Puhelin Oy:n täysin omistama tytäryhtiö.
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Elisa Kommunikation GmbH jatkoi toimintojensa integrointia
Saksassa. Yhtiö myi TIMe CityLink AG:n omistuksensa
tytäryhtiölleen Tropolys GmbH:lle. Järjestely tuli voimaan
takautuvasti 1.7.2002 alkaen. TIMe CityLink AG:n integroinnin
myötä Tropolys GmbH muuttui alueellisesta city carrier -ryhmästä
valtakunnalliseksi tietoliikenneyhtiöksi.

Mäkitorppa Yhtiöt Oy on sulautunut Oy Radiolinja Ab:hen 31.7.2002.
 
Loppuvuoden näkymät

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2002 aikaisemmin
annetun arvion mukaisesti toimialan kasvua nopeammin. Samoin
kertaluonteisista eristä puhdistettu käyttökate paranee vuoteen
2001 verrattuna.

Tehtyjen sopeuttamistoimenpiteiden myönteiset vaikutukset
painottuvat vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Kannattavuuden
arvioidaan paranevan vuoden loppua kohti.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla positiiviseksi käännetty
operatiivinen kassavirta säilyy edelleen positiivisena johtuen
kustannusten ja investointien sopeuttamisesta
markkinatilanteeseen.

Hallitus näkee päämarkkina-alueella toteutuneet ja odotettavissa
olevat kilpailukenttää koskevat muutokset mahdollisuutena
vahvistaa omaa markkina-asemaa. Toisaalta lyhyellä tähtäimellä on
nähtävissä epävarmuustekijöitä, jotka vaikeuttavat tuloskehityksen
arviointia. Tästä syystä ja mm. kasvaneista eläkekustannuksista
johtuen kertaluonteisista eristä puhdistetun tuloksen ennen veroja
arvioidaan jäävän heikommaksi kuin viime vuonna.

Elisan Saksan liikevaihdon odotetaan kasvavan markkinoiden kasvua
nopeammin. Elisa Kommunikation GmbH -konsernin käyttökatteen
odotetaan kääntyvän positiiviseksi vuoden 2002 sekä liikevoiton
vuoden 2003 loppuun mennessä.

ELISA COMMUNICATIONS OYJ
Hallitus
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ELISA COMMUNICATIONS -KONSERNI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2002
(milj.euroa)
(Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja)

Tammi-
KONSERNITULOSLASKELMA Huhti Kesä Tammi Kesä Joulu

2002 2001 2002 2001 2001
milj.euroa
Liikevaihto 406 331 790 664 1 439
Liiketoiminnan muut tuotot 1 9 8 20 126
Liiketoiminnan kulut -321 -265 -634 -533 -1 140
Poistot ja arvonalentumiset -118 -60 -209 -117 -317
Liikevoitto -32 15 -45 34 108
Rahoitustuotot ja -kulut
Osuus osakkuusyritysten tuloksista -3 0 -4 -9 -14
Muut rahoitustuotot ja -kulut -13 -12 -24 -22 -48
Voitto ennen satunnaisia eriä -48 3 -73 3 46
Satunnaiset erät 3
Voitto satunnaisten erien jälkeen -48 3 -70 3 46
Välittömät verot 6 -6 0 -12 -42
Vähemmistöosuudet 7 -2 13 -4 -3
Tilikauden tulos -35 -5 -57 -13 1

KONSERNITASE 30.6. 30.6. 31.12.
2002 2001 2001

milj. euroa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 83 82 75
Konserniliikearvo 634 600 588
Aineelliset hyödykkeet 965 938 928
Osuudet osakkuusyrityksissä 20 20 25
Muut sijoitukset 17 32 74

1 719 1 672 1 690
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 24 35 27
Laskennallinen verosaaminen 7
Saamiset 355 381 330
Rahoitusarvopaperit 3 27 4
Rahat ja pankkisaamiset 95 76 100

484 519 461
Vastaavat yhteensä 2 203 2 191 2 151

Oma pääoma
Osakepääoma 69 68 69
Ylikurssirahasto 517 499 517
Vararahasto 3 3 3
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Edellisten tilikausien voitto 181 174 180
Tilikauden voitto -57 -13 1

713 731 770

Vähemmistöosuudet 118 118 85

Pakolliset varaukset 1 2 1

Vieras pääoma
Laskennallinen verovelka 62 19
Pitkäaikainen vieras pääoma 628 666 582
Lyhytaikainen vieras pääoma 743 612 694

1 371 1 340 1 295
Vastattavat yhteensä 2 203 2 191 2 151

Tammi-
KONSERNIRAHOITUSLASKELMA Tammi Kesä Joulu

2002 2001 2001
milj.euroa
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos -57 -13 1
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 209 117 317
Liiketoiminnan myynti -61
Käyttöomaisuuden ja osakkeiden
myyntivoitot -5 -11
Laskennallisten verojen muutos -26 1 -24
Muut oikaisut -9 26 30

117 126 252

Käyttöpääoman muutos ja muut erät 37 -4 50

Liiketoiminnan rahavirta 154 122 302

Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen -138 -161 -373
Käyttöomaisuuden myynti 29
Investoinnit osakkeisiin -5 -4 -44
Osakkeiden ja liiketoiminnan myynti 5 10 78
Muut sijoitukset -39 -55
Investointien rahavirta -138 -194 -365

Rahavirta investointien jälkeen 16 -72 -63

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos -9 244 155
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Lyhytaikaisten lainojen muutos -12 -86 -14
Maksetut osingot -4 -15 -14
Omien osakkeiden myynti 8
Muut erät
Rahoituksen rahavirta -25 143 135

Rahavarojen muutos -9 71 72

Rahavarat tilikauden alussa 104 32 32
Rahavarat tilikauden lopussa 95 103 104
Rahavarojen muutos -9 71 72

Tammi-
Huhti Kesä Tammi Kesä Joulu
2002 2001 2002 2001 2001

TUNNUSLUVUT

Tulos/osake, (euroa) -0,26
-

0,05 -0,44 -0,11 0,01
Oma pääoma/osake, (euroa) 5,25 5,47 5,67
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen 70 76 138 161 373
Bruttoinvestoinnit
% liikevaihdosta 17,2 23,0 17,5 24,2 26,0
Osakkeiden hankinnat *) 2 141 6 179 242
*) Saksan v. 2002 osakevaihto netotettu
Henkilöstö keskimäärin 8 612 7 406 7 783

VASTUUT
Kiinnitykset
Omasta puolesta 70 72 68
Muiden puolesta 0
Annetut pantit 28 21 38
Annetut takaukset
Osakkuusyritysten puolesta 12
Muiden puolesta 11 1 1
Leasingvastuut 73 102 91
Takaisinostovastuut 5 6 6
Vuokraus-/takaisinvuokraussopimuksen
vastuu (ns. QTE-järjestely) 203 239 230
Muut vastuut 58 14 46
Vastuut yhteensä 448 467 480

Konsernin ulkopuoliset GSM- ja data-
verkon vuokrasopimusvastuut
30.6.2002 olivat n. 145 milj.euroa
(191 milj. euroa vuoden 2001 lopussa).
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JOHDANNAISSOPIMUKSET
Nimellisarvo
Valuuttatermiinisopimukset 4 6 6
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 8 8 8
Käypä arvo
Valuuttatermiinisopimukset 0 0 0
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 0 0 0

Konsernin liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto liiketoiminta-alueittain (LTA)  
milj. euroa        
        
Kiinteä verkko Liikevaihto   Käyttökate Liikevoitto 
  H1/02 H1/01   H1/02 H1/01 H1/02 H1/01 
Palvelut*) 348   17  -5   
Verkko 160   84  41   
LTA:n sisäinen myynti -124        
Konsernikirjaukset         
          
Yhteensä 384 269   101 81 36 40 
Muutoksesta johtuen LTA:in kustannusten jakoa tarkennettu.    
        
Mobiili Liikevaihto   Käyttökate Liikevoitto 
  H1/02 H1/01   H1/02 H1/01 H1/02 H1/01 
Radiolinja 347 338  107 93 23 56 
Jakeluyhtiöt 32 32   -3 -2 -6 
LTA:n sisäinen myynti -13 -7       
Konsernikirjaukset      -19 -20 
          
Yhteensä 366 363   107 90 2 30 
        
Saksa*) Liikevaihto   Käyttökate Liikevoitto 
  H1/02 H1/01   H1/02 H1/01 H1/02 H1/01 
Carrier-liiketoiminta 54 19  -12 -5 -36 -12 
Mäkitorppa GmbH 1 7  -7 -7 -10 -7 
       
Yhteensä 55 26   -19 -12 -46 -19 
*) Osuus Saksan osakkuusyritysten tuloksista: H1/02  -2 MEUR  ja H1/01  -11 MEUR  
        
Muut yhtiöt Liikevaihto   Käyttökate Liikevoitto 
  H1/02 H1/01   H1/02 H1/01 H1/02 H1/01 
Comptel 25 38  -1 16 -3 14 
Muut yhtiöt 17 2  -7  -10 -1 
Konsernikirjaukset      -1   
          
Yhteensä 42 40   -8 16 -14 13 
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Konsernitoiminnot  18 7   -17 -24 -23 -30 
        
Konserni yhteensä 790 664   164 151 -45 34 
        
Liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto liiketoiminta-alueittain (ilman kertaeriä) 
        

Liiketoiminta-alue (LTA) 
Liikevaihto 
(oikaistu)   

Käyttökate 
(oikaistu) 

Liikevoitto 
(oikaistu) 

  H1/02 H1/01   H1/02 H1/01 H1/02 H1/01 
Kiinteä verkko 384 269  101 77 42 36 
Mobiili 366 363  107 88 42 33 
Saksa 55 26  -12 -16 -30 -23 
Muut toiminnat 60 47  -25 -4 -37 -13 
LTA:in välinen myynti -75 -41           
          
Konserni yht. (oikaistu) 790 664   171 145 17 33 


