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Nokian vuoden 2009 kolmannen neljänneksen liikevaihto 9,8 miljardia euroa, 
osakekohtainen ei-IFRS-tulos 0,17 euroa (raportoitu osakekohtainen tulos -0,15 
euroa) 
Nokia Siemens Networksin liikearvon alaskirjauksien, joilla ei ollut kassavaikutusta, negatiivinen vaikutus 
raportoituun osakekohtaiseen tulokseen oli 0,29 euroa 

  Vuoden 2009 kolmannen neljänneksen ei-IFRS-tulos1, 2,3 

Miljoonaa euroa 7-9/2009 7-9/2008 

Muutos 
7-9/2009 vs. 

7-9/2008  4-6/2009 

Muutos 
7-9/2009 vs. 

4-6/2009  
Liikevaihto  9 810 12 239 -19,8 % 9 913 -1,0 % 
  Devices & Services 6 915 8 605 -19,6 % 6 586 5,0 % 
  NAVTEQ 166  157 5,7 %  148 12,2 % 
  Nokia Siemens Networks 2 760 3 504 -21,2 % 3 199 -13,7 % 
      
Liikevoitto  741  1 756  -57,8  775  -4,4 %  
  Devices & Services  787 1 602 -50,9 %  802 -1,9 % 
  NAVTEQ 43  29 48,3 %  19 126,3 % 
  Nokia Siemens Networks  -53  177   2  
           
Liikevoittoprosentti 7,6 % 14,3 %   7,8 %   
  Devices & Services  11,4 % 18,6 %   12,2 %   
  NAVTEQ 25,9 %  18,5 %   12,8 %   
  Nokia Siemens Networks  -1,9 % 5,1 %   0,1 %   
           
Tulos/osake,laimennettu,euroa 0,17 0,33 -48,5 % 0,15 13,3 % 
  Vuoden 2009 kolmannen neljänneksen raportoitu tulos 1,3 

Miljoonaa euroa 7-9/2009 7-9/2008 

Muutos 
7-9/2009 vs. 

7-9/2008  4-6/2009 

Muutos 
7-9/2009 vs. 

4-6/2009  
Liikevaihto  9 810 12 237 -19,8 % 9 912 -1,0 % 
  Devices & Services 6 915 8 605 -19,6 % 6 586 5,0 % 
  NAVTEQ  166  156 6,4 %  147 12,9 % 
  Nokia Siemens Networks 2 760 3 503 -21,2 % 3 199 -13,7 % 
            
Liikevoitto  -426 1 469   427  
  Devices & Services   785 1 602 -51,0 %  763 2,9 % 
  NAVTEQ -68  -80  -100  
  Nokia Siemens Networks  -1 107 -1  -188  
            
Liikevoittoprosentti -4,3 % 12,0 %   4,3 %   
  Devices & Services  11,4 % 18,6 %   11,6 %   
  NAVTEQ -41,0 % -51,3 %   -68,0 %   
  Nokia Siemens Networks  -40,1 % 0,0 %   -5,9 %   
 
Tulos/osake, laimennettu,euroa 

 
-0,15 

 
0,29 

 
 

 
0,10 

 
 

Alaviite 1) liittyen NAVTEQiin: Nokia sai 10.7.2008 päätökseen NAVTEQ-yrityskaupan. Siten NAVTEQin vuoden 2008 kolmannen neljänneksen luvut eivät 
ole suoraan verrattavissa vuoden 2009 kolmannen neljänneksen tulokseen. 
Alaviite 2) liittyen ei-IFRS-tulokseen: Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä kertaluonteisia eriä minään raportointijaksona. Lisäksi ei-IFRS-tunnusluvut eivät 
sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja, muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä ja vaihto-omaisuuden oikaisueriä, jotka johtuvat 
i)Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja ii) kaikista 30.6.2008 jälkeen toteutuneista yrityskaupoista. Erät, jotka eivät sisälly ei-IFRS-
tunnuslukuihin, eritellään tarkemmin tämän tiedotteen sivuilla 3-4, 16-18 ja 20-21. 
Nokia arvioi, että ei-IFRS-tunnusluvut antavat sekä yhtiön johdolle että sijoittajille hyödyllistä täydentävää tietoa Nokian tuloksen kehityksestä ilman 
yllä kuvattuja eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Ei-IFRS-tunnuslukuja ei pidä tarkastella 
erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista tai niiden sijasta. Ei-IFRS-tunnuslukuja tulee tarkastella yhdessä niitä lähinnä vastaavien raportoitujen IFRS-
tunnuslukujen kanssa. Ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin IFRS-tunnuslukuihin esitetään vuoden 2009 kolmannelta neljännekseltä ja 
vuoden 2008 kolmannelta neljännekseltä taulukoissa tämän tiedotteen sivuilla 13 ja 16-21. Vuoden 2009 toisen neljänneksen ei-IFRS-tunnuslukujen 
täsmäytys löytyy 16.7.2009 julkaistun vuoden 2009 toisen neljänneksen osavuosikatsauksen sivuilta 13 – 16. 
Alaviite 3) Nokian raportoitu liikevaihto oli 28 996 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos (laimennettu) oli -0,02 euroa 1.1.2009 – 30.9.2009. 
Lisätietoja 1.1.2009 – 30.9.2009 tuloksesta on esitetty tämän tiedotteen sivuilla 11-12, 14, 22-23 ja 25. 
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VUODEN 2009 KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN PÄÄKOHDAT  
- Nokian liikevaihto oli 9,8 miljardia euroa ja se laski 20 % vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen 

verrattuna ja 1 % vuoden 2009 toiseen neljännekseen verrattuna (ilman valuuttakurssimuutosten 
vaikutusta lasku 19 % ja pysyi samana).  

- Devices & Services -ryhmän liikevaihto oli 6,9 miljardia euroa. Se laski 20 % vuoden 2008 kolmanteen 
neljännekseen verrattuna ja kasvoi 5 % vuoden 2009 toiseen neljännekseen verrattuna (ilman 
valuuttakurssimuutosten vaikutusta lasku 20 % ja kasvu 6 %). Ryhmän ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 11,4 
(18,6 vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä ja 12,2 vuoden 2009 toisella neljänneksellä). 

- Devices & Services -ryhmän bruttokateprosentti oli 30,9 ja se laski vuoden 2009 toisen neljänneksen 
34,0:sta.  

- Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 148 miljoonaa euroa (laskutus 172 miljoonaa euroa). 
Palveluliiketoiminnan liikevaihto ei ole suoraan verrattavissa aiempiin ajanjaksoihin, mikä johtuu 
huhtikuussa 2009 toteutuneesta tietoturvalaiteliiketoiminnan myynnistä. 

- Matkaviestinmarkkinoiden arvioitu kappalemääräinen myynti oli 288 miljoonaa laitetta eli 7 % vähemmän 
kuin vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä ja 7 % enemmän kuin vuoden 2009 toisella neljänneksellä.  

- Nokian matkaviestimien kappalemääräinen myynti oli 108,5 miljoonaa laitetta eli 8 % vähemmän kuin 
vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä ja 5 % enemmän kuin vuoden 2009 toisella neljänneksellä.  

- Nokian arvioitu matkaviestinmarkkinaosuus oli 38 %. Se pysyi samalla tasolla kuin vuoden 2008 
kolmannella neljänneksellä ja vuoden 2009 toisella neljänneksellä. 

- Nokian matkaviestimien keskimääräinen myyntihinta oli 62 euroa eli sama kuin vuoden 2009 toisella 
neljänneksellä.  

- NAVTEQin ei-IFRS-liikevaihto oli 166 miljoonaa euroa ja se kasvoi 6 % vuoden 2008 kolmanteen 
neljännekseen verrattuna ja 12 % vuoden 2009 toiseen neljännekseen verrattuna. NAVTEQin ei-IFRS-
liikevoittoprosentti oli 25,9 (18,5 vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä). 

- Nokia Siemens Networksin liikevaihto oli 2,8 miljardia euroa. Se laski 21 % vuoden 2008 kolmanteen 
neljännekseen verrattuna ja 14 % vuoden 2009 toiseen neljännekseen verrattuna (ilman 
valuuttakurssimuutosten vaikutusta lasku 20 % ja 14 %). Ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli -1,9 (5,1 vuoden 
2008 kolmannella neljänneksellä). 

- Nokian liiketoiminnan kassavirta oli 720 miljoonaa euroa.  
- Kassa ja muut likvidit varat oli 7,4 miljardia euroa 30.9.2009. 
- Nokian veroihin vaikuttivat myönteisesti sekä tuloksen maakohtainen jakautuminen, että verohyödyt 

aiemmilta vuosilta. Mikäli Nokian pitkän aikavälin arvioitu veroprosentti, 26 %, olisi toteutunut, ei-IFRS-
osakekohtainen tulos olisi ollut noin 2 eurosenttiä pienempi. 

 
TOIMITUSJOHTAJA OLLI-PEKKA KALLASVUO: 
”Matkaviestimien kysyntä parani useilla markkinoilla vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. Devices & 
Services-ryhmän liikevaihto nousi, kun sekä matkaviestimien keskimääräinen myyntihinta pysyi vakaana että 
kappalemääräinen myynti nousi vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen 
verrattuna. Nokian matkaviestimien kappalemääräiseen myyntiin ja liikevaihtoon vaikutti kuitenkin jonkin 
verran komponenttipula läpi tuotevalikoimamme. Haluan mainita myös toimintakulutasomme hyvän 
hallinnan, joka auttoi Devices & Services -ryhmäämme saavuttamaan vankan tuloksen.  
 
Haastavat kilpailutekijät ja markkinatilanne verkkojen ja niihin liittyvien palveluiden markkinoilla johtivat 
siihen, että teimme Nokia Siemens Networksissa liikearvon alaskirjauksen, jolla ei ole kassavaikutusta. Nokia 
jatkaa Nokia Siemens Networksin suorituksen parantamiseen tähtäävien toimien tukemista.” 
 
TOIMIALAN JA NOKIAN NÄKYMÄT 
- Nokia arvioi, että toimialan kappalemääräinen matkaviestinmyynti kasvaa vuoden 2009 viimeisellä 

neljänneksellä vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen verrattuna.  
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- Nokia arvioi matkaviestinmarkkinaosuutensa vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä pysyvän suurin piirtein 
vuoden 2009 kolmannen neljänneksen tasolla.  

- Nokia arvioi nyt toimialan kappalemääräisen matkaviestinmyynnin laskevan vuonna 2009 noin 7 % 
Nokian arvioimasta 1,21 miljardista laitteesta vuonna 2008 ja olevan noin 1,12 miljardia laitetta. Nokia 
arvioi aikaisemmin, että toimialan kappalemääräinen matkaviestinmyynti laskee noin 10 % vuonna 2009 
vuoteen 2008 verrattuna.  

- Nokia arvioi, että Devices & Services -ryhmän ei-IRFS-liikevoittoprosentti kasvaa vuoden 2009 viimeisellä 
neljänneksellä yhden prosenttiyksikön tai enemmän vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen verrattuna. 

- Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat nyt, että langattomien ja kiinteiden verkkojen sekä niihin 
liittyvien palveluiden markkinat pienenevät euromääräisesti noin 5 % vuonna 2009 vuoteen 2008 
verrattuna. Aikaisemmin Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat, että langattomien ja kiinteiden sekä 
niihin liittyvien palveluiden markkinat pienevät euromääräisesti noin 10 % vuonna 2009 vuoteen 2008 
verrattuna.  

- Nokia ja Nokia Siemens Networksin arvioivat nyt myös Nokia Siemens Networksin markkinaosuuden 
pienenevän aiemmin arvioitua enemmän vuonna 2009 vuoteen 2008 verrattuna. Aikaisemmin Nokia ja 
Nokia Siemens Networks arvioivat Nokia Siemens Networksin markkinaosuuden laskevan jonkin verran 
vuonna 2009 vuoteen 2008 verrattuna. Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat edelleen, että tiettyjen 
tuoteliiketoimintojen lasku ylittää vahvan palveluliikennetoiminnan kasvun. 

 
VUODEN 2009 KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN TALOUDELLISET PÄÄKOHDAT: 
 (Vertailu on tehty vuoden 2008 kolmannen neljänneksen lukuihin, ellei toisin ole mainittu.)  
Ei-IFRS-lukuihin eivät sisälly seuraavat erät: 
 
Vuoden 2009 kolmannen neljänneksen 1 167 miljoonaa euroa, johon sisältyvät:  
– 908 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin liikearvon arvonalennus.  
– 29 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelystä ja muista kertaeristä johtuva 

kuluerä. 
– 117 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen 

liittyviä eriä, jotka johtuvat Nokia Siemens Networksin perustamisesta.  
– 111 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen 

liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ -yrityskaupasta. 
– 2 miljoonaa euroa Devices & Services -ryhmän aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita 

hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuivat OZ Communications -yrityskaupasta. 
 
Vuoden 2009 kolmannen neljänneksen verot: 432 miljoonan euron määräinen Nokia Siemens Networksin 
laskennallisten verosaamisten kirjanpitoarvon vähennys. 
 
Vuoden 2009 toisen neljänneksen 348 miljoonaa euroa (netto), joihin sisältyvät: 
- 22 miljoonan euron arvonalennus, joka johtui aineettomien hyödykkeiden poistoista Devices & Services -
ryhmässä. 
- 83 miljoonan euron Devices & Services -ryhmän uudelleenjärjestelyyn liittyvä kuluerä. 
- 68 miljoonan euron Devices & Services -ryhmän tietoturvalaiteliiketoiminnan myynnistä saatu tuloerä. 
- 69 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelystä ja muista kertaeristä johtuva kuluerä. 
- 121 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä 
eriä, jotka johtuivat Nokia Siemens Networksin perustamisesta. 
- 119 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä 
eriä, jotka johtuivat NAVTEQ-yrityskaupasta. 
- 2 miljoonaa euroa Devices & Services –ryhmän aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon 
kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuivat OZ Communications -yrityskaupasta. 
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Vuoden 2008 kolmannen neljänneksen 287 miljoonaa euroa, johon sisältyvät: 
- 59 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelystä ja muista kertaeristä 
johtuva kuluerä. 
- 119 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon 
kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat Nokia Siemens Networksin perustamisesta. 
- 109 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muiden hankintamenon kohdentamiseen 
liittyviä eriä, jotka johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta.  
 
Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä kertaluonteisia eriä minään raportointijaksona. Lisäksi ei-IFRS-tunnusluvut 
eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja, muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä ja 
vaihto-omaisuuden oikaisueriä, jotka johtuvat i) Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja ii) kaikista 
30.6.2008 jälkeen toteutuneista yrityskaupoista. 
 
Nokia  
Nokian vuoden 2009 kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 20 % vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen 
verrattuna ja oli 9,8 miljardia euroa (12,2 miljardia euroa). Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta 
liikevaihto olisi laskenut 19 % vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen verrattuna.  
 
Seuraavassa taulukossa esitetään sekä raportoidun liikevaihdon kasvu että liikevaihdon kasvu ilman 
valuuttakurssimuutosten vaikutusta vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä vuoden 2008 kolmanteen 
neljännekseen ja vuoden 2009 toiseen neljännekseen verrattuna. 
 

 
NOKIAN VUODEN 2009 KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO  

Raportoitu ja ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 
 

 

Muutos 
7-9/2009 vs.  

7-9/2008 

Muutos 
7-9/2009 vs. 

 4-6/2009   
Liikevaihto – raportoitu -20 % -1 % 
-ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 -19 % 0 % 
    
Devices & Services -ryhmän liikevaihto – raportoitu -20 % 5 % 
-ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 -20 % 6 % 
   
Nokia Siemens Networksin liikevaihto – raportoitu -21 % -14 % 
-ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 -20 % -14 % 

Alaviite 1): Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutuksia tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian 
raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutus. 

Nokian vuoden 2009 kolmannen neljänneksen raportoitu liiketappio oli 426 miljoonaa euroa, kun 
liikevoitto vuoden 2008 vastaavalla ajanjaksolla oli 1,5 miljardia euroa. Nokian vuoden 2009 kolmannen 
neljänneksen ei-IFRS-liikevoitto laski 58 % vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 741 
miljoonaa euroa (1,8 miljardia euroa). Nokian vuoden 2009 kolmannen neljänneksen raportoitu 
liikevoittoprosentti oli -4,3 (12,0). Nokian vuoden 2009 kolmannen neljänneksen ei-IFRS-
liikevoittoprosentti oli 7,6 (14,3). 

Liiketoiminnan kassavirta vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä oli 720 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan 
kassavirta vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä oli 1,3 miljardia euroa. Kassa ja muut likvidit varat olivat 
yhteensä 7,4 miljardia euroa 30.9.2009 (7,2 miljardia euroa 30.9.2008). Nettovelan suhde omaan pääomaan 
(gearing) oli -15 % 30.9.2009 (-18 % 30.9.2008).  
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Devices & Services 
Devices & Services -ryhmä myi yhteensä 108,5 miljoonaa matkaviestintä vuoden 2009 kolmannella 
neljänneksellä. Kappalemääräinen myynti laski 8 % vuoden 2008 vastaavasta ajanjaksosta ja kasvoi 5 % 
vuoden 2009 toisesta neljänneksestä. Matkaviestinmarkkinoiden kappalemääräinen myynti vuoden 2009 
kolmannella neljänneksellä oli Nokian alustavan arvion mukaan 288 miljoonaa laitetta. Se laski 7 % vuoden 
2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja kasvoi 7 % vuoden 2009 toiseen neljännekseen verrattuna. Sekä 
Nokian että toimialan alempaan myyntiin vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna vaikutti edelleen haitallisesti maailmantalouden heikentynyt tilanne. 
Matkaviestintoimialan kasvanut myynti vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä vuoden 2009 toiseen 
neljännekseen verrattuna johtui pääasiassa matkaviestimien parantuneesta kysyntätilanteesta. Lisäksi Nokian 
matkaviestimien koko tuotevalikoiman kappalemääräistä myyntiä vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä 
rajoitti jonkin verran komponenttipula, jonka arvioidaan jossain määrin jatkuvan myös vuoden 2009 
viimeisellä neljänneksellä.  
 
Yhdistelmälaitteiden osuus matkaviestinmarkkinoiden kokonaismyynnistä oli Nokian alustavan arvion mukaan 
47,0 miljoonaa laitetta vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä, kun se vuoden 2008 vastaavalla ajanjaksolla 
oli 44,2 miljoonaa laitetta ja 41,0 miljoonaa laitetta vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Nokian 
yhdistelmälaitteiden kappalemääräinen myynti oli 16,4 miljoonaa laitetta vuoden 2009 kolmannella 
neljänneksellä, kun se vuoden 2008 vastaavalla ajanjaksolla oli 15,5 miljoonaa laitetta ja vuoden 2009 toisella 
neljänneksellä 16,9 miljoonaa laitetta. Nokian arvioitu markkinaosuus yhdistelmälaitteissa oli 35 % vuoden 
2009 kolmannella neljänneksellä. Se pysyi siten samalla tasolla kuin vuoden 2008 vastaavalla ajanjaksolla ja 
laski vuoden 2009 toisen neljänneksen 41 %:sta. Nokia toimitti markkinoille 4,5 miljoonaa Nokia Nseries- ja 
4,4 miljoonaa Nokia Eseries -laitetta vuoden 2009 kolmannen neljänneksen aikana, kun vuoden 2009 toisen 
neljänneksen aikana se toimitti markkinoille yhteensä 9,3 miljoonaa Nokia Nseries- ja Nokia Eseries –laitetta. 
 
Seuraavassa taulukossa esitetään Nokian matkaviestimien kappalemääräinen myynti alueittain mainittuina 
ajanjaksoina sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen. 
 
 
NOKIAN MATKAVIESTIMIEN KAPPALEMÄÄRÄINEN MYYNTI ALUEITTAIN 

Miljoonaa kappaletta  7-9/2009 7-9/2008 

Muutos 
7-9/2009 

vs. 
7-9/2008 4-6/2009 

Muutos 
7-9/2009 

vs. 
4-6/2009 

Eurooppa 27,1 27,4 -1,1 % 23,3 16,3 % 
Lähi-itä ja Afrikka 19,6 21,5 -8,8 % 18,9 3,7 % 
Kiinan alue 18,5 19,8 -6,6 % 18,6 -0,5 % 
Aasian ja Tyynenmeren alue 30,5 33,6 -9,2 % 30,3 0,7 % 
Pohjois-Amerikka 3,1 4,5 -31,1 % 3,2 -3,1 % 
Latinalainen Amerikka 9,7 11,0 -11,8 % 8,9 9,0 % 
Yhteensä 108,5 117,8 -7,9 % 103,2 5,1 % 
 
Nokian alustavan arvion mukaan Nokian matkaviestinmarkkinaosuus vuoden 2009 kolmannella 
neljänneksellä oli 38 %, kun se vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä ja vuoden 2009 toisella 
neljänneksellä oli 38 %. Markkinaosuus kasvoi vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä vuoden 2008 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa sekä Lähi-idän ja Afrikan 
alueella. Kasvun tasoitti markkinaosuuden lasku Kiinan ja Aasian ja Tyynenmeren alueilla sekä Pohjois-
Amerikassa. Vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä vuoden 2009 toiseen neljännekseen verrattuna 
markkinaosuus laski Kiinan, Aasian ja Tyynenmeren sekä Lähi-idän ja Afrikan alueilla että Pohjois-
Amerikassa, mutta laskun tasoitti Nokian markkinaosuuden kasvu Euroopassa ja Latinalaisessa 
Amerikassa.  
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Nokian matkaviestimien keskimääräinen myyntihinta vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä oli 62 
euroa. Se laski vuoden 2008 kolmannen neljänneksen 72 eurosta ja pysyi samana kuin vuoden 2009 
toisella neljänneksellä. Keskimääräisen myyntihinnan lasku vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä 
verrattuna vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon johtui pääosin alemman hintaluokan matkaviestimien 
suuremmasta osuudesta ja yleisistä hintapaineista. Keskimääräiseen myyntihintaan vuoden 2009 
kolmannella neljänneksellä vuoden 2009 toiseen neljännekseen verrattuna vaikutti myönteisesti uusien 
laitteiden markkinoille tulo, jota tasoitti kuitenkin yleiset hintapaineet.  
 
Devices & Services -ryhmän liikevaihto laski vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä vuoden 2008 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 20 % ja oli 6,9 miljardia euroa (8,6 miljardia euroa). Devices & Services -
ryhmän liikevaihto laski kaikilla maantieteellisillä alueilla vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä vuoden 
2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Devices & Services -
ryhmän liikevaihdon lasku olisi ollut 20 %. Liikevaihdon laskuun vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä 
vaikutti pääosin alempi kappalemääräinen myynti sekä keskimääräisen myyntihinnan lasku vuoden 2008 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Palveluliiketoiminnan osuus Devices & Services -ryhmän liikevaihdosta 
oli 148 miljoonaa euroa vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. Se kasvoi 29 % vuoden 2008 kolmanteen 
neljännekseen verrattuna ja 6 % vuoden 2009 toiseen neljännekseen verrattuna. Nokia sai päätökseen 
huhtikuussa 2009 tietoturvalaiteliiketoiminnan myynnin, minkä vuoksi palveluliiketoiminnan vuoden 2009 
kolmannen, toisen ja sitä aikaisempien vuosineljännesten palveluliiketoiminnan liikevaihto ei ole suoraan 
vertailukelpoinen. 
 
Nokia julkistaa vuoden 2009 kolmannesta neljänneksestä alkaen Devices & Services -ryhmän 
liiketoiminnasta vuosineljänneksittäin verrattavissa olevia lisätietoja Nokian tuote- ja 
ratkaisutoimintamalliin perustuvasta toiminnasta ja tuloksesta. Seuraavissa lisätiedoissa Nokian Devices & 
Services -liiketoiminnan koko liikevaihto on jaettu (i) älypuhelimien- ja mobiilitietokoneratkaisujen 
liikevaihtoon, joka koostuu yhdistelmälaitteiden sekä niiden kanssa myytävien palveluiden ja lisälaitteiden 
myynnistä ja (ii) matkapuhelimien ja niihin kiinteästi liittyvien palveluiden liikevaihtoon, joka koostuu Series 
30- ja Series 40 -alustoille pohjautuvien matkapuhelinten sekä niihin kuuluvien palveluiden ja lisälaitteiden 
myynnistä. Molempien myyntikategorioiden osalta julkistetaan myös keskimääräinen myyntihinta. 
Älypuhelin- ja mobiilitietokoneratkaisujen liikevaihto oli 3,1 miljardia euroa vuoden 2009 kolmannella 
neljänneksellä ja oli samalla tasolla kuin vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Älypuhelin- ja 
mobiilitietokoneratkaisujen keskimääräinen myyntihinta oli 190 euroa vuoden 2009 kolmannella 
neljänneksellä, ja se kasvoi vuoden 2009 toisen neljänneksen 182 eurosta. Matkapuhelinten ja niihin 
kiinteästi kuuluvien palveluiden liikevaihto oli 3,8 miljardia euroa vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä, 
kun se vuoden 2009 toisella neljänneksellä oli 3,5 miljardia euroa. Matkapuhelimien ja niihin kiinteästi 
kuuluvien palveluiden keskimääräinen myyntihinta oli 41 euroa vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä ja 
se oli sama kuin vuoden 2009 toisella neljänneksellä.  
 
Devices & Services -ryhmän raportoitu ja ei-IFRS-bruttokate laskivat 32 % vuoden 2008 vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna ja bruttokate oli 2,1 miljardia euroa (3,1 miljardia euroa). Raportoitu ja ei-IFRS-
bruttokateprosentti olivat 30,9 (36,5). Bruttokateprosentin lasku vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä 
vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui korkeammista hankinnan ja valmistuksen 
kuluista, joita nostivat vahvempi Japanin jeni sekä yleiset hintapaineet.  
 
Devices & Services -ryhmän raportoitu liikevoitto laski 51 % vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä 
vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 785 miljoonaa euroa (1,6 miljardia euroa). 
Raportoitu liikevoittoprosentti oli 11,4 (18,6). Devices & Services -ryhmän ei-IFRS-liikevoitto laski 51 % 
vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 787 
miljoonaa euroa (1,6 miljardia euroa). Ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 11,4 (18,6). Ei-IFRS-
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liikevoittoprosentin lasku vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä johtui pääosin alemmasta 
liikevaihdosta sekä korkeammista hankinnan ja valmistuksen kuluista vuoden 2008 vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna. Laskun vaikutusta lievensi jonkin verran toimintakulutason pieneneminen 
vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen verrattuna.  
 
NAVTEQ 
(Nokia sai 10.7.2008 päätökseen NAVTEQ-yrityskaupan. Siten NAVTEQin vuoden 2008 kolmannen 
neljänneksen luvut eivät ole suoraan verrattavissa vuoden 2009 kolmannen neljänneksen tulokseen.) 
 
NAVTEQin raportoitu liikevaihto vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä kasvoi 6 % vuoden 2008 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 166 miljoonaa euroa (156 miljoonaa euroa). NAVTEQin 
raportoitu bruttokate oli 146 miljoonaa euroa (138 miljoonaa euroa). Raportoitu bruttokateprosentti oli 
88,0 (88,5). Ei-IFRS-bruttokate oli 146 miljoonaa euroa (139 miljoonaa euroa) ja ei-IFRS-
bruttokateprosentti oli 88,0 (88,5). NAVTEQin raportoitu liiketappio oli 68 miljoonaa euroa (80 miljoonaa 
euroa). Raportoitu liikevoittoprosentti oli -41,0 (-51,3). NAVTEQin ei-IFRS-liikevoitto oli 43 miljoonaa 
euroa (29 miljoonaa euroa) ja ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 25,9 (18,5).  
 
Kun Nokia suoritti liikearvon arvonalentumistestauksen sen vuosittaisena testauspäivänä vuoden 2008 
viimeisellä neljänneksellä, se totesi, että 1 %:n jokseenkin mahdollinen muutos käytetyissä pitkän aikavälin 
kasvuprosenttioletuksissa ja ennen veroja lasketuissa diskonttokorko-oletuksissa aiheuttaisi 
arvonalentumiskirjauksen NAVTEQille. Nokia suoritti vuoden 2008 vuosittaisen arvonalentumistestauksessa 
käytettyjen oletusten tarkastuksen ja päivityksen sekä teki näiden oletusten herkkyysanalyysin arvioidakseen 
NAVTEQin kerrytettävissä olevan rahamäärän. Tämä arviointi ei osoittanut tarvetta arvonalentumiselle 
NAVTEQin osalta. Nokia on kuitenkin taas kerran todennut, että jokseenkin mahdollinen 1 %:n muutos 
käytetyissä pitkän aikavälin kasvuprosenttioletuksissa ja ennen veroja lasketuissa diskonttokorko-oletuksissa 
aiheuttaisi arvonalentumiskirjauksen NAVTEQin osalta. Nokia jatkaa NAVTEQin taloudellisen suorituksen ja 
tulevaisuuden strategioiden sekä markkina- ja yleisen taloustilanteen arviointia määrittääkseen NAVTEQin 
kerrytettävissä olevan rahamäärän. Nokia suorittaa vuosittaisen liikearvon arvonalentumistestauksen vuoden 
2009 viimeisellä neljänneksellä. 
 
Nokia Siemens Networks  
Nokia Siemens Networksin liikevaihto laski 21 % vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä vuoden 2008 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 2,8 miljardia euroa (3,5 miljardia euroa). Liikevaihdon lasku 
heijasti haasteellisia kilpailutekijöitä ja markkinatilannetta. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta 
Nokia Siemens Networksin liikevaihto olisi laskenut 20 %. Palveluliiketoiminnan osuus Nokia Siemens 
Networksin liikevaihdosta oli 1,3 miljardia euroa.  
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Seuraavassa taulukossa esitetään Nokia Siemens Networksin liikevaihto alueittain mainituilla ajanjaksoilla 
sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.  
 
NOKIA SIEMENS NETWORKSIN LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN 

Miljoonaa euroa 7-9/2009 7-9/2008 

Muutos 
7-9/2009 

vs. 
7-9/2008 4-6/2009 

Muutos 
7-9/2009 

vs. 
4-6/2009 

Eurooppa 1 062 1 358 -21,8 % 1 209 -12,2 % 
Lähi-itä ja Afrikka 387 424 -8,7 % 459 -15,7 % 
Kiinan alue 335 288 16,3 % 353 -5,1 % 
Aasian ja Tyynenmeren alue 567 894 -36,6 % 648 -12,5 % 
Pohjois-Amerikka 127 150 -15,3 % 208 -38,9 % 
Latinalainen Amerikka 282 389 -27,5 % 322 -12,4 % 
Yhteensä 2 760 3 503 -21,2 % 3 199 -13,7 % 
 
Nokia Siemens Networksin raportoitu bruttokate laski vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä vuoden 2008 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 28 % ja oli 778 miljoonaa euroa (1,1 miljardia euroa). Raportoitu 
bruttokateprosentti oli 28,2 (30,8). Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-bruttokate laski 27 % vuoden 2009 
kolmannella neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 794 miljoonaa euroa (1,1 
miljardia euroa). Ei-IFRS-bruttokateprosentti oli 28,8 (31,2). Ei-IFRS-bruttokatteen lasku vuoden 2009 
kolmannella neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui pääosin liikevaihdon 
laskusta.  
 
Nokia Siemens Networksin raportoitu liiketappio vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä vuoden 2008 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli 1 107 miljoonaa euroa (liiketappio 1 miljoonaa euroa). 
Liikevoittoprosentti oli  -40,1 (0,0). Liiketappio johtui pääosin 908 miljoonan euron liikearvon 
arvonalennuksesta. Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liiketappio oli 53 miljoonaa euroa vuoden 2009 
kolmannella neljänneksellä, kun ei-IFRS-liikevoitto oli vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä 177 miljoonaa 
euroa. Ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli  -1,9 (5,1). Ei-IFRS-liikevoiton lasku vuoden 2009 kolmannella 
neljänneksellä johtui pääosin liikevaihdon laskusta vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 
 
Nokia kirjasi vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä liiketulokseensa 908 miljoonan euron 
arvonalentumiskulun Nokia Siemens Networksin liikearvoon liittyen. Arvonalentumiskirjauksen jälkeen Nokian 
taseessa ei ole enää liikearvoa Nokia Siemens Networksin osalta. Lisäksi Nokia kirjasi 432 miljoonan euron 
määräisen Nokia Siemens Networksin laskennallisten verosaamisten kirjanpitoarvon vähennyksen. Näiden 
kulujen nettovaikutus vähemmistöosuuden jälkeen oli yhteensä 1 072 miljoonaa euroa ja sillä oli 0,29 euron 
negatiivinen vaikutus raportoituun osakekohtaiseen tulokseen. 
 
Nokia Siemens Networksiin tehdyn sijoituksen kerrytettävissä oleva rahamäärä suhteessa kirjanpitoarvoon on 
vähentynyt ennakoitujen tuottojen ja kassavirtojen pienenemisen seurauksena. Arvonalentumiskirjaus on 
seurausta Nokia Siemens Networksin historiallisen ja ennakoidun taloudellisen suorituksen arvioinnista, jossa 
on huomioitu haastavat kilpailutekijät ja markkinatilanne langattomien ja kiinteiden verkkojen sekä niihin 
liittyvien palveluiden markkinoilla. Nämä tekijät ovat vaikuttaneet negatiivisesti ennakoituun liikevaihtoon ja 
pienentäneet ennakoitua mittakaavaetua vaikuttaen siten heikentävästi ennakoituihin katteisiin ja 
kannattavuuteen. 
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Laskennallisten verosaamisten kirjanpitoarvon vähennys ei vaikuta laskennallisten verosaamisten 
voimassaoloon, ja Nokia Siemens Networksillä säilyy mahdollisuus hyödyntää näitä verosaamisia mikäli sille 
muodostuu tulevaisuudessa riittävästi verotettavaa tuloa.  
 
VUODEN 2009 KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN PÄÄKOHDAT 
– Nokia ilmoitti perustavansa uuden Solutions -yksikön, jonka tavoitteena on sellaisten ratkaisujen 

suunnittelu ja luominen, joilla matkaviestin, yksilölliset palvelut ja sisältö yhdistetään kuluttajalle 
ainutlaatuiseksi ja houkuttavaksi kokonaisuudeksi. Yksikkö aloitti toimintansa 1.10.2009.  

– Nokia ilmoitti muutoksista Nokian johtokunnassa. Robert Andersson jätti Nokian johtokunnan 30.9.2009 
siirtyessään uusiin tehtäviin Corporate Development -yksikössä 1.10 2009 alkaen. Alberto Torresista tuli 
Nokian johtokunnan jäsen 1.10.2009 alkaen samalla kun hänet nimitettiin Solutions –yksikön johtoon. 
Simon Beresford-Wylie jätti Nokian johtokunnan 30.9.2009 jättäessään Nokia Siemens Networksin 
toimitusjohtajan tehtävät.  

– Nokia ilmoitti, että Nokia Siemens Networksin uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Rajeev Suri 1.10.2009 
alkaen.  

– Nokia nimettiin johtavaksi kestävän kehityksen teknologiayhtiöksi maailmassa vuonna 2009, kun 
arvostettu Dow Jones Sustainability Indexes julkistettiin kymmenen kerran syyskuussa 2009. Nokia, joka oli 
valittu useina aikaisempina vuosina johtavaksi yhtiöksi Euroopassa ja teknologiasektorilla, valittiin tänä 
vuonna lisäksi teknologiayhtiöiden ykköseksi “World Technology Supersector Leader” -kategoriassa, jossa 
arvioidaan maailmanlaajuisesti eri teknologia-alojen yrityksiä. 

– Nokia ilmoitti, että Yhdysvaltain kansainvälistä kauppaa valvova viranomaistaho International Trade 
Commission (ITC) teki alustavan päätöksen Nokian hyväksi InterDigitalin Nokiaa vastaan nostamassa 
patenttirikkomussyytteessä. Yhdysvaltalaisen ITC:n päätös noudattaa aikaisempia Isossa-Britanniassa 
tehtyjä oikeudenpäätöksiä, joiden mukaan InterDigitalilla ei ole UMTS-matkapuhelinstandardin 
essentiaalipatentteja. 

 
Devices & Services 
- Nokia osti tiettyjä osia mobiiliohjelmistoihin keskittyneestä cellitystä ja osan sosiaaliseen mediaan ja 

viestipalveluihin erikoistuneesta yksityisesti omistetusta Plum Ventures Inc.:stä. Nokia osti myös Dopplr 
Oy:n, joka tuottaa matkailijoille suunnattuja mobiilipalveluja. Nämä kolme yritysostoa vahvistavat Nokian 
Ovi-palveluita ja vahvistavat osaltaan Nokia internetpalvelujen osaamista Services-yksikössä. 

- Nokia julkisti Nokia Moneyn, uudenlaisen maksupalvelun, jonka avulla matkapuhelimen käyttäjällä on 
mahdollisuus perusmaksupalveluihin. Palvelu alkaa valikoiduilla markkinoilla vuoden 2010 alkupuolella 
yhteistyössä johtavan mobiilimaksuratkaisujen kehittäjän Obobayn kanssa, johon Nokia teki sijoituksen 
aikaisemmin tänä vuonna.  

- Nokia ja Microsoft julkistivat maailmanlaajuisen yhteistyön, jonka tavoitteena on kehittää ja markkinoida 
työtehokkuutta ja tuottavuutta lisääviä sovelluksia Nokian Symbian -pohjaisiin älypuhelimiin. Sovellukset 
tulevat ensimmäisenä käyttöön yritys- ja työkäyttöön optimoituihin Nokia Eseries -matkaviestimiin.  

- Nokia julkisti Nokia N900 -laitteen, joka mahdollistaa tietokoneen teknologiaa ja toiminnallisuutta 
vastaavan ratkaisun kännykänkokoisessa laitteessa ja jossa on sekä kosketusnäyttö että QWERTY-
näppäimistö. Nokia N900:ssa on Maemo-käyttöjärjestelmä, joka on Linux-pohjainen avoimen lähdekoodin 
ohjelmisto ja lähellä pöytätietokoneiden ohjelmistoarkkitehtuuria.  

- Nokia esitteli uuden Windows 7 -pohjaisen Nokia Booklet 3G -minikannettavan. Nokia Booklet 3G -
minikannettavassa on alumiinikuoret, 12 tunnin akkukesto yhdellä latauksella ja lukuisia eri 
yhteysvaihtoehtoja.  

- Nokia esitteli Nokia N97 mini -laitteen Nokia N97 -matkaviestimen rinnalle. Nokia N97 mini on 
ensimmäinen matkaviestin, jossa on Ovi lifecasting -sovellus. Ovi lifecasting on Nokian ja Facebookin 
yhdessä kehittämä sovellus, joka mahdollistaa ensimmäistä kertaa Facebook -palvelun sijainti- ja 
statustietojen päivittämisen suoraan mobiililaitteen aloitusnäytöltä.  
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- Nokia julkisti Nokia X6 -matkaviestimen, joka on 32 gigatavun muistilla varustettu tehokas viihdelaite. 
Nokia X6 tulee saataville valikoiduille markkinoille Comes With Music -musiikkipalvelulla. Nokia esitteli 
myös edullisen Nokia X3 -musiikkiviestimen, ensimmäisen Series 40 -alustalle pohjautuvan laitteensa, joka 
tukee sovelluksia ja sisältöä tarjoavaa Nokian Ovi Kauppaa.  

- Nokia esitteli edullisen kosketusnäytöllisen Nokia 5230 -matkaviestimen, joka tulee saataville valikoiduilla 
markkinoilla myös Comes With Music -musiikkipalvelun kanssa.  

- Nokia esitteli Comes With Music -musiikkipalvelun Itävallassa, Hollannissa ja Etelä-Afrikassa. Palvelu on nyt 
saatavilla 17 eri Nokian matkaviestimeen yhteensä 12 maassa. Lisäksi Nokia Musiikkikauppa avattiin 
Intiassa ja verkkomusiikkikauppa on avoinna kaikkiaan 22 maassa.  

- Nokia esitteli kosketusnäytöllisen Nokia 5800 Navigation Edition -matkaviestimen, jossa on mukana 
pysyvästi ääniohjattu auto- ja kävelynavigointipalvelulisenssi.  

- Nokia julkisti Nokia 3720 classic -matkapuhelimen ja aloitti sen toimitukset. Nokia 3720 classic on 
vaativaan käyttöön suunniteltu puhelin, joka on suunniteltu kestämään roiskevettä, pölyä ja iskuja. 

- Kuluttajille suunnattu Nokia Messaging -sähköpostipalvelu jatkoi suosiotaan operaattoreiden keskuudessa 
ja Nokia solmi 6 uutta sopimusta. Nokia Messaging on nyt saatavilla yli 50 maassa ja sen käyttäjiksi on 
rekisteröitynyt noin miljoona ihmistä. Lisäksi yli 2 miljoonaa ihmistä on avannut erityisesti kehittyvien 
markkinoiden kuluttajille suunnatun Ovi -sähköpostitilin. 

- Nokia julkisti Ovi SDK Beta-, Ovi Maps Player API- ja Ovi Navigation Player API -sovelluskehityspaketit, jotka 
ovat helppokäyttöisiä työkaluja, joiden avulla kehittäjät voivat luoda monipuolisia sovelluksia sekä 
internettiin että Symbian- ja Maemo -alustoille. Sovelluskehityspaketit ovat saatavilla Ovi Kaupasta. 
Kehittäjille tarkoitetut Ovi-työkalut ovat avainasemassa Nokian laajentaessa kuluttajille suunnattuja 
palvelujaan ja luodessa yhteistyömahdollisuuksia kehittäjille ja sisällöntuottajille.  

 
NAVTEQ 
– NAVTEQ toi Eurooppaan Motorway Junction Objects -palvelun, joka näyttää 3D-animaationa monitasoiset 

risteys- ja liittymäalueet ja kattaa yli 6 000 kohdetta.  
– NAVTEQ kasvatti merkittävästi Intian suurimmat kaupungit kattavaa karttapalveluaan. Palvelu sisältää nyt 

kartat 84 Intian kaupungista.  
– NAVTEQ Discover Cities™ -kävelynavigointipalvelu avattiin Johannesburgissa Etelä-Afrikassa ja palvelu on 

nyt saatavilla 100 kaupungissa maailmanlaajuisesti. 
– NAVTEQ osti yhdysvaltalaisen Acuityn, joka on johtava paikkatietoisten mobiilimainosten toimitusalusta. 

Yritysosto vahvistaa NAVTEQin sitoutumista ja investointeja paikkatietoisten mainosratkaisujen ja -
teknologioiden kehittämiseen.  

– NAVTEQ esitteli reaaliaikaisen liikennepalvelunsa 11 Euroopan maassa ja laajensi NAVTEQ Traffic Patterns™ 
-palveluaan yhdeksään maahan Euroopassa. 

– NAVTEQ ilmoitti yhdistävänsä Nokia GPS -tiedot NAVTEQin liikennepalveluihin Pohjois-Amerikassa ja 
Euroopassa.  

– NAVTEQ, Nokia ja Magnetti Marelli julkistivat edistyksellisen teknologiaratkaisun, joka yhdistää 
älypuhelimet autojen tiedonvälitysjärjestelmiin.  

– NAVTEQ ilmoitti Nextarin valinneen NAVTEQ Location Point™ -paikkatietopalvelun. Palvelun avulla Nextar 
tarjoaa asiakkailleen ilmaiseksi matkaviestimissä toimivia liikennepalveluita, joiden mukana tulee 
paikkasidonnaisia mainoksia.  

 
Nokia Siemens Networks 
– Filippiinien johtaviin operaattoreihin kuuluva Globe Telecommunications pystyy nyt tarjoamaan Web 2.0 -

pohjaisia palveluita ja tuomaan asiakkailleen uusia palvelupaketteja jopa 10 kertaa aiempaa nopeammin. 
Nokia Siemens Networks toimitti sille yhteistyössä IBM:n kanssa Service Delivery Framework -ratkaisun, 
joka mahdollistaa joustavan ja tehokkaan palvelukehitysympäristön ja lyhentää merkittävästi uusien 
palvelujen markkinoilletuontiaikaa. 
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– Nokia Siemens Networks toteutti syyskuussa maailman ensimmäisen LTE-puhelun käyttäen kaupallista 
tukiasemaa sekä täysin standardinmukaista kaupallista ohjelmistoa. Onnistuneesti toteutettu puhelu sekä 
se, että Nokia Siemens Networks oli syyskuun loppuun mennessä toimittanut LTE-kykyisiä Flexi Base 
Station -tukiasemia yli 100 asiakkaalle, osoittavat Nokia Siemens Networksin tuotteiden kaupallisen 
valmiuden varhaisiin LTE-toteutuksiin. 

– Pohjois-Amerikassa Nokia Siemens Networks solmi 3G-verkkosopimuksen kanadalaisen Globalive 
Wirelessin kanssa. Sopimukseen sisältyy WCDMA-verkko sekä verkon suunnittelu, toteutus, ja palvelun 
ylläpito avaimet käteen -periaatteella.  

– Nokia Siemens Networks solmi myös useita muita merkittäviä 3G-sopimuksia. Näitä olivat Venäjällä 
Megafonin kanssa tehty sopimus, jonka mukaan Nokia Siemens Networks on sen 3G-laajennuksen suurin 
toimittaja, sekä sopimukset Viettelin kanssa Vietnamissa, Hutchison 3G:n kanssa Itävallassa, Nuevatelin 
kanssa Boliviassa, T-Mobilen kanssa Tšekin tasavallassa sekä Hutchison Telecomin kanssa Hong Kongissa.  

– Kiinteissä verkoissa Belgacom International Carrier Services valitsi Nokia Siemens Networksin päivittämään 
optisen siirtokapasiteettinsa 10 gigabitistä sekunnissa 40 gigabittiin sekunnissa. Lisäksi Nokia Siemens 
Networks päivitti České Radiokomunikacen datasiirtonopeuden 10 gigabittiin sekunnissa ja laajensi Zain 
Nigerian maanlaajuista kuituverkkoa 4000 kilometrillä. 

– Nokia Siemens Networks esitteli VDSL2 bonding -ratkaisullaan 25 Mbps (megabittiä sekunnissa)  
-datanopeuden DSL-verkossa aina 1500 metriin keskuksesta Broadband World Forumissa Pariisissa. 

 
Yllämainituista pääkohdista löytyy enemmän tietoa lehdistötiedotteista, jotka löytyvät osoitteista 
http://www.nokia.com/press, http://www.navteq.com/about/press.html ja 
http://www.nokiasiemensnetworks.com/press 
 
NOKIAN KOLMAS NELJÄNNES 2009 
(Esitetyt luvut ovat Nokian raportoituja lukuja. Vertailu on tehty vuoden 2008 kolmannen neljänneksen 
lukuihin, ellei toisin ole mainittu.) 
 
Nokian liikevaihto laski 20 % ja oli 9 810 miljoonaa euroa (12 237 miljoonaa euroa). Devices & Services –
ryhmän liikevaihto laski 20 % ja oli 6 915 miljoonaa euroa (8 605 miljoonaa euroa). NAVTEQin liikevaihto 
kasvoi 6 % ja oli 166 miljoonaa euroa (156 miljoonaa euroa). Nokia Siemens Networksin liikevaihto laski 
21 % ja oli 2 760 miljoonaa euroa (3 503 miljoonaa euroa). 
 
Liiketappio oli 426 miljoonaa euroa (liikevoitto 1 469 miljoonaa euroa). Liikevoittoprosentti oli -4,3 
(12,0). Devices & Services -ryhmän liikevoitto laski 51 % ja oli 785 miljoonaa euroa (1 602 miljoonaa 
euroa). Liikevoittoprosentti oli 11,4 (18,6). NAVTEQin liiketappio oli 68 miljoonaa euroa (liiketappio 80 
miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli -41,3 (-51,3). Nokia Siemens Networksin liiketappio oli 1 107 
miljoonaa euroa (1 miljoona euroa) ja liikevoittoprosentti oli -40,1 (0,0). Nokia Siemens Networksin 
liiketappio sisälsi 908 miljoonan euron vähennyskelvottoman liikearvon arvonalennuksen. Yhtymän 
yhteiset kulut olivat 36 miljoonaa euroa (52 miljoonaa euroa). 
 
Rahoituskulut vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä olivat 48 miljoonaa euroa (rahoituskulut 57 
miljoonaa euroa). Tappio ennen veroja oli 469 miljoonaa euroa (voitto ennen veroja 1 410 miljoonaa 
euroa). Tulos verojen jälkeen sisälsi 432 miljoonan euron määräisen Nokia Siemens Networksin 
laskennallisten verosaamisten kirjanpitoarvon vähennyksen. Tappio oli 913 miljoonaa euroa (voitto 1 055 
miljoonaa euroa) ja se jakautuu emoyhtiön omistajille kuuluvaan 559 miljoonan euron tappioon (voitto 1 
087 miljoonaa euroa) ja vähemmistölle kuuluvaan 354 miljoonan euron osuuteen tappiosta (tappio 32 
miljoonaa euroa). Osakekohtainen tulos laski -0,15 euroon (laimentamaton) ja -0,15 euroon 
(laimennettu), kun se vuoden 2008 vastaavalla ajanjaksolla oli 0,29 euroa (laimentamaton) ja 0,29 euroa 
(laimennettu). 
 
NOKIA TAMMI-SYYSKUUSSA 2009 
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(Esitetyt luvut ovat Nokian raportoituja lukuja. Vertailu on tehty vuoden 2008 tammi-syyskuun lukuihin, 
ellei toisin ole mainittu.) 
 
Nokian liikevaihto laski 24 % ja oli 28 996 miljoonaa euroa (38 048 miljoonaa euroa). Devices & Services -
ryhmän liikevaihto laski 27 % ja oli 19 674 miljoonaa euroa (26 958 miljoonaa euroa). NAVTEQin 
liikevaihto oli 445 miljoonaa euroa. Nokia Siemens Networksin liikevaihto laski 18 % ja oli 8 949 
miljoonaa euroa (10 971 miljoonaa euroa). 
 
Liikevoitto laski 99 % ja oli 56 miljoonaa euroa (4 474 miljoonaa euroa). Liikevoittoprosentti oli 0,2 
(11,8). Devices & Services -ryhmän liikevoitto laski 59 % ja oli 2 095 miljoonaa euroa (5 050 miljoonaa 
euroa). Liikevoittoprosentti oli 10,6 (18,7). NAVTEQin liiketappio oli 288 miljoonaa euroa ja 
liikevoittoprosentti oli -64,7. Nokia Siemens Networksin liiketappio oli 1 656 miljoonaa euroa (liiketappio 
122 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli -18,5 (-1,1). Nokia Siemens Networksin liiketappio sisälsi 
908 miljoonan euron vähennyskelvottoman liikearvon arvonalennuksen. Yhtymän yhteiset kulut olivat 95 
miljoonaa euroa (374 miljoonaa euroa). 
 
Rahoituskulut tammi-syyskuussa 2009 olivat 186 miljoonaa euroa (rahoitustuotot 14 miljoonaa euroa). 
Tappio ennen veroja oli 101 miljoonaa euroa (voitto ennen veroja 4 494 miljoonaa euroa). Tulos verojen 
jälkeen sisälsi 432 miljoonan euron määräisen Nokia Siemens Networksin laskennallisten verosaamisten 
kirjanpitoarvon vähennyksen. Tappio oli 622 miljoonaa euroa (voitto 3 338 miljoonaa euroa) ja se 
jakautuu emoyhtiön omistajille kuuluvaan 57 miljoonan euron tappioon (voitto 3 412 miljoonaa euroa) ja 
vähemmistölle kuuluvaan 565 miljoonan euron osuuteen tappiosta (tappio 74 miljoonaa euroa). 
Osakekohtainen tulos laski -0,02 euroon (laimentamaton) ja -0,02 euroon (laimennettu), kun se vuoden 
2008 tammi-syyskuussa oli 0,91 euroa (laimentamaton) ja 0,90 euroa (laimennettu). 
 
HENKILÖSTÖ 
Tammi-syyskuun 2009 aikana Nokian keskimääräinen henkilöstö oli 123 139, joista Nokia Siemens 
Networksin palveluksessa oli keskimäärin 61 575 henkilöä. Nokian palveluksessa 30.9.2009 oli 123 347 
henkilöä (123 006 henkilöä 30.9.2008), joista Nokia Siemens Networksin palveluksessa oli 63 943 
henkilöä (60 183 henkilöä 30.9.2008).  
 
OSAKKEET 
Nokian osakkeiden kokonaismäärä 30.9.2009 oli 3 744 956 052. Nokian konserniyhtiöiden hallussa oli 
30.9.2009 yhteensä 37 380 257 Nokian osaketta, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä 
ja yhteenlasketusta äänimäärästä oli 1,0 %. 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA, miljoonaa euroa      
(tilintarkastamaton)      
      
 Raportoitu Raportoitu  Ei-IFRS  Ei-IFRS  
  7-9/2009 7-9/2008   7-9/2009 7-9/2008 
          
Liikevaihto 9 810 12 237  9 810 12 239 
Hankinnan ja valmistuksen kulut -6 749 -7 878   -6 733 -7 867 
          
Bruttokate 3 061 4 359  3 077 4 372 
Tutkimus- ja kehityskulut -1 386 -1 466  -1 257 -1 337 
Myynnin ja markkinoinnin kulut -920 -1 068  -822 -967 
Hallinnon kulut -267 -293  -251 -266 
Liikearvon arvonalennus -908 -  - - 
Liiketoiminnan muut tuotot 40 102  40 102 
Liiketoiminnan muut kulut -46 -165   -46 -148 
          
Liikevoitto -426 1 469  741 1 756 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 5 -2  5 -2 
Rahoitustuotot ja -kulut -48 -57   -48 -57 
          
Tulos ennen veroja -469 1 410  698 1 697 
Tuloverot -444 -355   -96 -444 
          
Tulos  -913 1 055  602 1 253 
          
          
Tuloksen jakautuminen          
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos -559 1 087  634 1 219 
Vähemmistölle kuuluva osuus tuloksesta -354 -32  -32 34 
 -913 1 055  602 1 253 
          
          
Tulos/osake (EUR)          
(emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta)          
Laimentamaton -0,15 0,29  0,17 0,33 
Laimennettu -0,15 0,29  0,17 0,33 
          
Osakkeita keskimäärin (1 000 osaketta)          
Laimentamaton 3 707 535 3 700 704  3 707 535 3 700 704 
Laimennettu 3 714 202 3 736 440  3 714 202 3 736 440 
           
          
Poistot yhteensä 428 490  198 262 
          
Osakeperusteisten ohjelmien kulukirjaukset, 15 31  15 31 
yhteensä          

 



 

 OSAVUOSIKATSAUS  14 (29) 
    
Nokia OYJ  15.10.2009 klo 13:00   
 

 
KONSERNIN TULOSLASKELMA, miljoonaa euroa      
(tilintarkastamaton)      
      
 Raportoitu Raportoitu  Ei-IFRS  Ei-IFRS  
  1-9/2009 1-9/2008   1-9/2009 1-9/2008 
          
Liikevaihto 28 996 38 048  28 999 38 057 
Hankinnan ja valmistuksen kulut -19 805 -24 738   -19 691 -24 520 
          
Bruttokate 9 191 13 310  9 308 13 537 
Tutkimus- ja kehityskulut -4 344 -4 237  -3 941 -4 017 
Myynnin ja markkinoinnin kulut -2 885 -3 093  -2 575 -2 855 
Hallinnon kulut -851 -939  -764 -837 
Liikearvon arvonalennus -908 -  - - 
Liiketoiminnan muut tuotot 239 266  171 201 
Liiketoiminnan muut kulut -386 -833   -169 -237 
          
Liikevoitto 56 4 474  2 030 5 792 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 29 6  29 6 
Rahoitustuotot ja -kulut -186 14   -186 14 
          
Tulos ennen veroja -101 4 494  1 873 5 812 
Tuloverot -521 -1 156   -417 -1 532 
          
Tulos  -622 3 338  1 456 4 280 
          
          
Tuloksen jakautuminen          
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos -57 3 412  1 543 4 115 
Vähemmistölle kuuluva osuus tuloksesta -565 -74  -87 165 
 -622 3 338  1 456 4 280 
          
          
Tulos/osake (EUR)          
(emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta)          
Laimentamaton -0,02 0,91  0,42 1,09 
Laimennettu -0,02 0,90  0,41 1,08 
          
Osakkeita keskimäärin (1 000 osaketta)          
Laimentamaton 3 704 106 3 759 091  3 704 106 3 759 091 
Laimennettu 3 721 107 3 802 880  3 721 107 3 802 880 
           
          
Poistot yhteensä 1 333 1 171  618 705 
          
Osakeperusteisten ohjelmien kulukirjaukset, -1 127  -1 127 
yhteensä          
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NOKIAN LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN, miljoonaa euroa   
(tilintarkastamaton)       
        

Raportoitu     7-9/2009 
Muutos (%)  

vrt.7-9/08 7-9/2008 1-12/2008 
       
Eurooppa   3 558 -19 4 386 18 842 
Lähi-itä ja Afrikka  1 357 -25 1 804 7 265 
Kiinan alue  1 736 1 1 722 6 420 
Aasian ja Tyynenmeren alue 2 040 -25 2 711 11 344 
Pohjois-Amerikka  392 -29 554 2 068 
Latinalainen Amerikka 727 -31 1 060 4 771 
       
Yhteensä   9 810 -20 12 237 50 710 
              
       
       
       
       
NOKIAN HENKILÖSTÖ ALUEITTAIN    
       

      30.09.09 
Muutos (%)  

vrt. 30.09.08  30.09.08 31.12.08 
       
Eurooppa   58 814 -4 61 268 61 971 
Lähi-itä ja Afrikka  4 140 -20 5 161 5 160 
Kiinan alue  15 059 5 14 319 14 879 
Aasian ja Tyynenmeren alue 23 370 13 20 646 21 832 
Pohjois-Amerikka  7 936 -7 8 547 8 862 
Latinalainen Amerikka 14 028 7 13 065 13 125 
       
Yhteensä   123 347 0 123 006 125 829 
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DEVICES & SERVICES, miljoonaa euroa       
(tilintarkastamaton)       
       
       

  
Raportoitu   

7-9/2009 

Oikaisut   
7-

9/2009 
Ei-IFRS   

7-9/2009 
Raportoitu   

7-9/2008 

Oikaisut  
7-

9/2008 
Ei-IFRS   

7-9/2008 
            
Liikevaihto 6 915 - 6 915 8 605 - 8 605 
Hankinnan ja valmistuksen kulut -4 778 - -4 778 -5 464 - -5 464 
            
Bruttokate 2 137 - 2 137 3 141 - 3 141 
% liikevaihdosta 30,9  30,9 36,5  36,5 
            
Tutkimus- ja kehityskulut 1) -703 2 -701 -719 - -719 
% liikevaihdosta 10,2  10,1 8,4  8,4 
            
Myynnin ja markkinoinnin kulut  -552 - -552 -684 - -684 
% liikevaihdosta 8,0  8,0 7,9  7,9 
            
Hallinnon kulut  -105 - -105 -110 - -110 
% liikevaihdosta 1,5  1,5 1,3  1,3 
             
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut  8 - 8 -26 - -26 
            
Liikevoitto 785 2 787 1 602 - 1 602 
% liikevaihdosta 11,4   11,4 18,6   18,6 
       
       
1) Liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 2 milj. euroa vuoden 
2009 kolmannella neljänneksellä.  
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NAVTEQ, miljoonaa euroa        
(tilintarkastamaton)       
       
       

  
Raportoitu   

7-9/2009 

Oikaisut 
7-9/ 

2009 
Ei-IFRS   

7-9/2009 
Raportoitu   

7-9/2008 

Oikaisut   
7-9/ 

2008 

Ei-IFRS   
7-9/ 

2008 
            
Liikevaihto 1) 166 - 166 156 1 157 
Hankinnan ja valmistuksen kulut -20 - -20 -18   -18 
            
Bruttokate 146 - 146 138 1 139 
% liikevaihdosta 88,0  88,0 88,5  88,5 
            
Tutkimus- ja kehityskulut 2) -152 83 -69 -158 81 -77 
% liikevaihdosta 91,6  41,6 101,3  49,0 
            
Myynnin ja markkinoinnin kulut 3) -49 28 -21 -50 27 -23 
% liikevaihdosta 29,5  12,7 32,1  14,6 
            
Hallinnon kulut  -13 - -13 -13 - -13 
% liikevaihdosta 7,8  7,8 8,3  8,3 
            
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut  - - - 3 - 3 
            
Liikevoitto -68 111 43 -80 109 29 
% liikevaihdosta -41,0   25,9 -51,3   18,5 
       
1) Liiketoimintojen hankintaan liittyvä lykätty tuloutus 1 milj. euroa vuoden 2008 
kolmannella neljänneksellä.   
2) Liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 83 milj. euroa vuoden 2009  
kolmannella neljänneksellä ja 81 milj. euroa vuoden 2008 kolmannella 
neljänneksellä.     
3) Liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 28 milj. euroa vuoden 2009  
kolmannella neljänneksellä ja 27 milj. euroa vuoden 2008 kolmannella 
neljänneksellä.    
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NOKIA SIEMENS NETWORKS, miljoonaa euroa      
(tilintarkastamaton)       

  
Raportoitu   

7-9/2009 

Oikaisut 
7-

9/2009 
Ei-IFRS   

7-9/2009 
Raportoitu   

7-9/2008 

Oikaisut 
7-

9/2008 
Ei-IFRS   

7-9/2008 
            
Liikevaihto 1) 2 760 - 2 760 3 503 1 3 504 
Hankinnan ja valmistuksen kulut 2) -1 982 16 -1 966 -2 423 11 -2 412 
                
Bruttokate 778 16 794 1 080 12 1 092 
% liikevaihdosta 28,2  28,8 30,8  31,2 
            
Tutkimus- ja kehityskulut 3) -531 44 -487 -586 48 -538 
% liikevaihdosta 19,2  17,6 16,7  15,4 
            
Myynnin ja markkinoinnin kulut 4) -318 70 -248 -334 74 -260 
% liikevaihdosta 11,5  9,0 9,5  7,4 
            
Hallinnon kulut 5) -128 16 -112 -141 27 -114 
% liikevaihdosta 4,6  4,1 4,0  3,3 
            
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 6) -908 908 - -20 17 -3 
            
Liikevoitto -1 107 1 054 -53 -1 178 177 
% liikevaihdosta -40,1   -1,9 0,0   5,1 
1) Liiketoimintojen hankintaan liittyvä lykätty tuloutus 1 milj. euroa vuoden 2008 kolmannella 
neljänneksellä.  
2) Uudelleenjärjestelykulut 16 milj. euroa vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä ja 11 milj. euroa   
vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä.     
3) Uudelleenjärjestelykuluihin liittyvän varauksen purku 1 milj. euroa ja liiketoimintojen hankintaan 
liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 45 milj. euroa vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä.  
Uudelleenjärjestelykulut 3 milj. euroa ja poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 
45 milj. euroa vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä.  
4) Uudelleenjärjestelykuluihin liittyvä varauksen purku 2 milj. euroa ja liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot  
aineettomista hyödykkeistä 72 milj. euroa vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. 
Uudelleenjärjestelykulut 2 milj. euroa ja poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 72 milj. euroa 
vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä.  
5) Uudelleenjärjestelykulut 16 milj. euroa vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä ja 27 milj. euroa 
vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä.  
6) Liikearvon arvonalennus 908 milj. euroa vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. 
Uudelleenjärjestelykulut 16 milj. euroa ja poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 1 milj. euroa  
vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä.  
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YHTYMÄN YHTEISET TOIMINNOT, miljoonaa euroa      
(tilintarkastamaton)       
       
       

  
Raportoitu   

7-9/2009 

Oikaisut 
7-

9/2009 
Ei-IFRS   

7-9/2009 
Raportoitu   

7-9/2008 

Oikaisut 
7-

9/2008 
Ei-IFRS   

7-9/2008 
            
Liikevaihto  - - - - - - 
Hankinnan ja valmistuksen kulut - - - - - - 
            
Bruttokate - - - - - - 
            
Tutkimus- ja kehityskulut - - - -3 - -3 
            
Myynnin ja markkinoinnin kulut  -1 - -1 - - - 
            
Hallinnon kulut  -21 - -21 -29 - -29 
            
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut  -14 - -14 -20 - -20 
            
Liikevoitto -36 - -36 -52 - -52 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA, miljoonaa euroa      
(tilintarkastamaton)       

 
Raportoitu   

7-9/2009 
Oikaisut   

7-9/2009 
Ei-IFRS 

 7-9/2009 
Raportoitu   

7-9/2008 
Oikaisut   

7-9/2008 
Ei-IFRS   

7-9/2008 
           
Liikevaihto 1) 9 810 - 9 810 12 237 2 12 239 
Hankinnan ja valmistuksen kulut 2) -6 749 16 -6 733 -7 878 11 -7 867 
           
Bruttokate 3 061 16 3 077 4 359 13 4 372 
% liikevaihdosta 31,2  31,4 35,6  35,7 
           
Tutkimus- ja kehityskulut 3) -1 386 129 -1 257 -1 466 129 -1 337 
% liikevaihdosta 14,1  12,8 12,0  10,9 
           
Myynnin ja markkinoinnin kulut 4) -920 98 -822 -1 068 101 -967 
% liikevaihdosta 9,4  8,4 8,7  7,9 
           
Hallinnon kulut 5) -267 16 -251 -293 27 -266 
% liikevaihdosta 2,7  2,6 2,4  2,2 
           
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 6) -914 908 -6 -63 17 -46 
           
Liikevoitto -426 1 167 741 1 469 287 1 756 
% liikevaihdosta -4,3  7,6 12,0  14,3 
           
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 5  5 -2  -2 
Rahoitustuotot ja -kulut -48  -48 -57  -57 
           
Tulos ennen veroja -469 1 167 698 1 410 287 1 697 
Tuloverot -444 348 -96 -355 -89 -444 
           
Tulos  -913 1 515 602 1 055 198 1 253 
           
Tuloksen jakautuminen           
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos -559 1 193 634 1 087 132 1 219 
Vähemmistölle kuuluva osuus            
tuloksesta -354 322 -32 -32 66 34 
 -913 1 515 602 1 055 198 1 253 
              
Tulos/osake (EUR)           
(emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta)           
Laimentamaton -0,15 0,32 0,17 0,29 0,04 0,33 
Laimennettu -0,15 0,32 0,17 0,29 0,04 0,33 
           
Osakkeita keskimäärin (1 000 osaketta)           
Laimentamaton 3 707 535  3 707 535 3 700 704  3 700 704 
Laimennettu 3 714 202  3 714 202 3 736 440  3 736 440 
              
           
Poistot yhteensä 428 -230 198 490 -228 262 

Osakeperusteisten ohjelmien kulukirjaukset 
yhteensä 15 - 15 31 - 31 

1) Liiketoimintojen hankintaan liittyvä lykätty tuloutus 2 milj. euroa vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä. 
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2) Uudelleenjärjestelykulut 16 milj. euroa vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä ja 11 milj. euroa vuoden 2008 kolmannella 
neljänneksellä.  
3) Uudelleenjärjestelykuluihin liittyvä varauksen purku 1 milj. euroa ja poistot liiketoimintojen hankintaan liittyvistä aineettomista 
hyödykkeistä 130 milj. euroa vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. Uudelleenjärjestelykulut 3 milj.euroa ja poistot hankituista 
aineettomista hyödykkeistä 126 milj. euroa vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä. 
4) Uudelleenjärjestelykuluihin liittyvän varauksen purku 2 milj. euroa ja poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 100 milj. euroa 
vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. Uudelleenjärjestelykulut 2 milj.euroa ja poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 99 
milj. euroa vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä. 
5) Uudelleenjärjestelykulut 16 milj. euroa vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä ja 27 milj. euroa vuoden 2008 
kolmannella neljänneksellä. 
6) Liikearvon arvonalennus 908 milj. euroa vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. Uudelleenjärjestelykulut 16 milj. euroa ja poistot 
hankituista aineettomista hyödykkeistä 1 milj. euroa vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä. 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS, miljoonaa euroa     
(tilintarkastamaton)      

 7-9/2009 7-9/2008 1-9/2009 1-9/2008 
1-

12/2008 
      
Liikevaihto  9 810 12 237 28 996 38 048 50 710 
Hankinnan ja valmistuksen kulut  -6 749 -7 878 -19 805 -24 738 -33 337 
      
Bruttokate 3 061 4 359 9 191 13 310 17 373 
Tutkimus- ja kehityskulut  -1 386 -1 466 -4 344 -4 237 -5 968 
Myynnin ja markkinoinnin kulut  -920 -1 068 -2 885 -3 093 -4 380 
Hallinnon kulut  -267 -293 -851 -939 -1 284 
Liikearvon arvonalennus -908 - -908 - - 
Liiketoiminnan muut tuotot  40 102 239 266 420 
Liiketoiminnan muut kulut -46 -165 -386 -833 -1 195 
      
Liikevoitto -426 1 469 56 4 474 4 966 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 5 -2 29 6 6 
Rahoitustuotot ja -kulut -48 -57 -186 14 -2 
      
Tulos ennen veroja -469 1 410 -101 4 494 4 970 
Tuloverot -444 -355 -521 -1 156 -1 081 
      
Tulos  -913 1 055 -622 3 338 3 889 
      
      
Tuloksen jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos -559 1 087 -57 3 412 3 988 
Vähemmistölle kuuluva osuus tuloksesta -354 -32 -565 -74 -99 
 -913 1 055 -622 3 338 3 889 
      
Tulos/osake (EUR)      
(emoyhtiön omistajille kuuluvasta 
tuloksesta)      
Laimentamaton -0,15 0,29 -0,02 0,91 1,07 
Laimennettu -0,15 0,29 -0,02 0,90 1,05 
      
      
Osakkeita keskimäärin (1 000 osaketta)      
Laimentamaton 3 707 535 3 700 704 3 704 106 3 759 091 3 743 622 
Laimennettu 3 714 202 3 736 440 3 721 107 3 802 880 3 780 363 
        
      
Poistot yhteensä 428 490 1 333 1 171 1 617 
      
Osakeperusteisten ohjelmien kulukirjaukset,      
yhteensä 15 31 -1 127 67 
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS, miljoonaa euroa     
(tilintarkastamaton)      

 7-9/2009 7-9/2008 1-9/2009 1-9/2008 
1-

12/2008 
      
Tulos -913 1 055 -622 3 338 3 889 
      
Muut laajan tuloksen erät      
   Verohyöty optioiden käytöstä - 4 - 4 4 
   Verohyöty osakeperusteisten ohjelmien      
      kulukirjauksista -1 -22 -14 -122 -128 
   Muuntoerot -405 471 -566 422 595 
   Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen       
      suojauksen arvostustuotot/-kulut 74 -67 108 -41 -123 
   Tulevien kassavirtojen suojaus 398 189 110 -116 -40 
   Available-for-sale sijoitukset 9 11 -3 29 -15 
   Muu lisäys/vähennys - 98 -12 65 28 
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -128 -26 -68 45 58 
      
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -53 658 -445 286 379 
      
Laaja tulos -966 1 713 -1 067 3 624 4 268 
      
Laajan tuloksen jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos -644 1 835 -545 3 790 4 459 
Vähemmistölle kuuluva osuus tuloksesta -322 -122 -522 -166 -191 
 -966 1 713 -1 067 3 624 4 268 
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KONSERNITASE, IFRS, miljoonaa euroa     
(tilintarkastamaton)    
VASTAAVAA 30.09.2009 30.09.2008 31.12.2008 
Pitkäaikaiset varat    
    Aktivoidut tuotekehitysmenot 174 328 244 
    Konserniliikearvo 5 189 5 577 6 257 
    Muut aineettomat hyödykkeet 3 013 4 117 3 913 
    Aineelliset hyödykkeet 1 930 2 047 2 090 
    Osuudet osakkuusyhtiöissä 71 335 96 
    Available-for-sale-sijoitukset 495 492 512 
    Laskennallinen verosaaminen 1 581 1 904 1 963 
    Pitkäaikaiset lainasaamiset 34 40 27 
    Muut sijoitukset 8 20 10 
 12 495 14 860 15 112 
Lyhytaikaiset varat    
    Vaihto-omaisuus 2 034 3 246 2 533 
    Myyntisaamiset 8 263 10 772 9 444 
    Siirtosaamiset ja ennakkomaksut 4 676 3 741 4 538 
    Lyhytaikainen osuus pitkäaikaisista lainasaamisista 13 100 101 
    Muut lyhytaikaiset rahoitussaamiset 461 325 1 034 
    Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset, likvidit varat 688 - - 
    Available-for-sale-sijoitukset, likvidit varat  1 770 1 466 1 272 
    Available-for-sale-sijoitukset, rahavarat  3 520 4 040 3 842 
    Rahat ja pankkisaamiset 1 454 1 726 1 706 
 22 879 25 416 24 470 
Yhteensä 35 374 40 276 39 582 
    
VASTATTAVAA    
Oma pääoma    
    Osakepääoma 246 246 246 
    Ylikurssirahasto 274 533 442 
    Omat osakkeet -694 -1 919 -1 881 
    Muuntoerot -134 213 341 
    Arvonmuutosrahasto 72 51 62 
    Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 3 176 3 321 3 306 
    Kertyneet voittovarat  9 175 11 145 11 692 
Emoyhtiön omistajien osuus omasta pääomasta 12 115 13 590 14 208 
Vähemmistöosuudet 1 762 2 355 2 302 
Oma pääoma yhteensä 13 877 15 945 16 510 
    
Pitkäaikainen vieras pääoma    
    Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvelat 4 447 174 861 
    Laskennallinen verovelka 1 365 1 797 1 787 
    Muut pitkäaikaiset velat 64 159 69 
 5 876 2 130 2 717 
Lyhytaikainen vieras pääoma    
    Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 14 62 13 
    Lyhytaikaiset rahoituslainat  838 4 050 3 578 
    Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat 139 526 924 
    Ostovelat 5 066 6 369 5 225 
    Siirtovelat  6 567 7 686 7 023 
    Varaukset 2 997 3 508 3 592 
 15 621 22 201 20 355 
Yhteensä 35 374 40 276 39 582 
Korolliset velat 5 299 4 286 4 452 
Oma pääoma/osake, EUR 3,27 3,68 3,84 
Osakkeiden määrä (1 000 osaketta) 1) 3 707 576 3 696 490 3 697 872 
1) Ei sisällä konserniyhtiöiden omistamia osakkeita.    
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS, miljoonaa euroa    
(tilintarkastamaton)    
 1-9/2009 1-9/2008 1-12/2008 
Liiketoiminnan rahavirta    
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos -57 3 412 3 988 
    Suoriteperusteisten erien peruminen 2 603 2 947 3 469 
    Nettokäyttöpääoman muutos 587 -1 548 -2 546 
Liiketoiminnan rahavirta 3 133 4 811 4 911 
    Saadut korot 93 341 416 
    Maksetut korot -177 -86 -155 
    Muut rahoituserät -513 216 -195 
    Maksetut verot -824 -1 786 -1 780 
Liiketoiminnan nettorahavirta 1 712 3 496 3 197 
    
Investointien rahavirta    
Hankitut konserniyhtiöt, pois lukien hankitut rahavarat -25 -5 463 -5 962 
Lyhytaikaisten available-for-sale-sijoitusten lisäys, likvidit varat -1 198 -595 -669 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien sijoitusten lisäys, likvidit 
varat -695 - - 
Pitkäaikaisten available-for-sale-sijoitusten lisäys -61 -49 -121 
Osuudet osakkuusyhtiössä -27 -15 -24 
Aktivoitujen t&k-kustannusten lisäys -26 -77 -131 
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys - -54 - 
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys - 108 129 
Muiden pitkäaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+) - -48 -1 
Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+)  1 49 -15 
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin ja muihin aineettomiin hyödykkeisiin -384 -665 -889 
Poistuneet osakkuusyhtiöt 39 2 3 
Poistuneet liiketoiminnat 62 61 41 
Lyhytaikaisten available-for-sale-sijoitusten erääntyminen ja myynti, likvidit 
varat 690 4 184 4 664 
Pitkäaikaisten available-for-sale-sijoitusten myynti 10 9 10 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 18 55 54 
Saadut osingot 2 3 6 
Investointien nettorahavirta -1 594 -2 495 -2 905 
    
Rahoitustoimintojen rahavirta    
Osakepääoman korotus liittyen optioiden käyttöön - 51 53 
Omien osakkeiden osto - -3 121 -3 121 
Pitkäaikaisten velkojen lisäys 3 899 14 714 
Pitkäaikaisten velkojen vähennys -210 -33 -34 
Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+) / vähennys (-) -2 829 3 016 2 891 
Osingonjako  -1 520 -2 010 -2 048 
Rahoitustoimintojen nettorahavirta -660 -2 083 -1 545 
    
Muuntoero-oikaisu -32 -2 -49 
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) -574 -1 084 -1 302 
Rahavarat tilikauden alussa 5 548 6 850 6 850 
Rahavarat tilikauden lopussa 4 974 5 766 5 548 

Rahavirtalaskelman erät eivät ole suoraan johdettavissa taseista mm. vuoden aikana hankittujen ja   
myytyjen tytäryhtiöiden ja valuuttakurssimuutosten takia.    
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS, miljoonaa euroa     
(tilintarkastamaton)           

  
Osake-

pääoma 
Ylikurssi-

rahasto 
Omat 

osakkeet 
Muun-
toerot 

Arvon-
muutos
rahasto 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto 

Kertyneet 
voitto-

varat 

Emoyhtiön 
omistajien 

osuus 

Vähem-
mistön 
osuus 

Oma 
pääoma 
yhteen-
sä 

Oma pääoma 31.12.2007 246 644 -3 146 -163 23 3 299 13 870 14 773 2 565 17 338 

Kauden laaja tulos - -113 - 376 28 - 3 499 3 790 -166 3 624 
Käytetyt osakeoptiot      51  51  51 
Yrityskauppoihin liittyvien 
osto-optioiden käyttö  1      1  1 
Osakeperusteisten ohjelmien 
kulukirjaus  132      132  132 
Tulosperusteisten osakkeiden 
suorittaminen  -150 116   -29  -63  -63 
Omien osakkeiden hankinta   -3 123     -3 123  -3 123 
Omien osakkeiden luovutus   2     2  2 
Omien osakkeiden mitätöinti   4 232    -4 232 -  - 
Osingonjako       -1 992 -1 992 -11 -2 003 
Ostetut vähemmistöosuudet ja 
muut oikaisut        - -33 -33 
Yrityskauppaan liittyvä 
osakeperusteisten ohjelmien 
kuluksikirjaus  19      19  19 

Oma pääoma 30.09.2008 246 533 -1 919 213 51 3 321 11 145 13 590 2 355 15 945 

           

Oma pääoma 31.12.2008 246 442 -1 881 341 62 3 306 11 692 14 208 2 302 16 510 

Kauden laaja tulos - -13 - -475 10 - -67 -545 -522 -1 067 
Yrityskauppoihin liittyvien 
osto-optioiden käyttö  -1      -1  -1 
Osakeperusteisten ohjelmien 
kulukirjaus  1      1  1 
Tulosperusteisten osakkeiden 
suorittaminen  -155 217   -130  -68  -68 
Omien osakkeiden luovutus   1     1  1 
Omien osakkeiden mitätöinti   969    -969 -  - 
Osingonjako       -1 481 -1 481 -18 -1 499 

Oma pääoma 30.09.2009 246 274 -694 -134 72 3 176 9 175 12 115 1 762 13 877 
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VASTUUSITOUMUKSET, miljoonaa euroa     
(tilintarkastamaton)    
  Konserni  
 30.09.2009 30.09.2008 31.12.2008 
    
Omasta puolesta annetut vakuudet    
Annetut kiinteistökiinnitykset 18 18 18 
Annetut pantit 10 11 11 
    
Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten 
puolesta    
Lainatakaukset - - - 
Muut takaukset 2 581 2 900 2 896 
    
Muut vastuusitoumukset    
Lainatakaukset 1 155 2 
Muut takaukset 3 6 1 
    
Leasingvastuut 1 263 1 254 1 156 
    
Rahoitussitoumukset    
Asiakasrahoitus 35 289 197 
Pääomasijoitussitoumukset 324 489 467 

 
 
Nokian tilintarkastamattoman osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja 
(IFRS). Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat samat kuin Nokian konsernitilinpäätöksessä 
vuodelta 2008.  
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On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat 
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen julkistuksiin ja 
toimituksiin liittyvät ajankohdat; B) kykymme kehittää, tarjota käyttöön ja kaupallistaa uusia tuotteita, palveluja, ratkaisuja ja 
teknologioita; C) kykymme kehittää ja kasvattaa kuluttajille suunnattua Internet-palveluliiketoimintaamme; D) arviot markkinoiden 
kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; E) arviot matkaviestimiemme kappalemääräisen myynnin kehityksestä, 
markkinaosuudesta, hinnoista ja katteista; F) liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; G) vireillä olevien ja uhkaavien 
oikeudenkäyntien lopputulos; H) arviot koskien suunniteltujen yrityskauppojen menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja 
kykyämme saavuttaa asetetut tavoitteet yrityskauppojen toteuduttua; ja I) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", 
"ennakoida", "arvioida", "tavoite", "on tarkoitettu", "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat 
johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy 
riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, 
jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) maailmantalouden heikkeneminen ja siihen liittyvä 
rahoitusmarkkinoiden kriisi sekä näiden vaikutukset meihin, asiakkaisiimme ja tuotteidemme, palveluidemme ja ratkaisujemme 
loppukäyttäjiin sekä toimittajiimme ja yhteistyökumppaneihimme; 2) langattoman viestinnän ja kiinteiden verkkojen toimialan 
kehittyminen sekä tavoittelemiemme uusien markkinasegmenttien kasvu ja kannattavuus ja kykymme menestyksekkäästi kehittää tai 
hankkia ja markkinoida tuotteita, palveluja ja ratkaisuja näissä segmenteissä; 3) kilpailutilanne langattoman viestinnän ja kiinteiden 
verkkojen toimialalla ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai vastata muutoksiin kilpailutilanteessa; 4) tuote-, 
palvelu- ja ratkaisuvalikoimamme kilpailukyky; 5) kustannusten menestyksekäs hallitseminen; 6) valuuttakurssien vaihtelut mukaan 
lukien erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron sekä Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan yuanin ja Ison-Britannian 
punnan sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 7) yhteistyökumppaneidemme, toimittajiemme ja asiakkaidemme menestys, 
taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 8) kykymme hankkia keskeytyksettä ja kohtuulliseen hintaan riittäviä määriä täysin toimivia 
komponentteja, osarakenteita, ohjelmistoja ja sisältöä; 9) teknologiamuutosten vaikutukset sekä kykymme kehittää tai hankkia sekä 
oikea-aikaisesti ja menestyksekkäästi kaupallistaa sellaisia monimutkaisia teknologioita, joita markkinat meiltä vaativat; 10) todelliset 
tai väitetyt viallisuudet tai muut tuotteidemme, palveluidemme tai ratkaisujemme laatuun, turvallisuuteen tai tietoturvaan liittyvät 
ongelmat; 11) eri valtioiden toimintatapojen, kauppapolitiikkojen, lakien tai säännösten muutosten vaikutukset tai poliittiset 
epävakaudet maissa, joissa meillä on liiketoimintaa; 12) menestyksemme teknologiaan tai uusiin tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin 
liittyvissä yhteistyöjärjestelyissä kolmansien osapuolien kanssa; 13) kykymme ylläpitää menestyksekkäästi tuotannon ja logistiikan 
tehokkuutta sekä varmistaa tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen laatu, turvallisuus, tietoturva ja oikea-aikaiset toimitukset; 14) 
markkinakysynnän muutoksista aiheutuvat varastonhallintaan kohdistuvat riskit; 15) kykymme suojata monimutkaisia teknologioita, 
joita me tai muut kehittävät tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että olisimme loukanneet suojattuja 
immateriaalioikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme, palveluissamme ja ratkaisuissamme käytettyjen teknologioiden saatavuus 
kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 16) kykymme suojata useita Nokian, NAVTEQin ja Nokia Siemens Networksin patentoimia, 
standardisoituja tai immateriaalioikeuksien piirissä olevia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jolta 
tähtäävät immateriaalioikeuksiemme mitätöimiseen; 17) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on 
riippuvaista; 18) kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin; 19) 
asiakasrahoitusriskiemme hallinta; 20) kykymme pitää palveluksessamme, motivoida, kehittää ja palkata ammattitaitoisia 
työntekijöitä; 21) mahdolliset uudet toimenpiteet, joihin valtion viranomaiset tai muut tahot ryhtyvät Siemens AG:tä ("Siemens") ja/tai 
sen työntekijöitä vastaan Siemensin entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin kohdistuvien viranomaistutkimuksien 
seurauksena, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemen Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin 
ja työntekijöihin, tai mahdolliset muut havaitsematta jääneet ennen toimintojen siirtoa tai siirron jälkeen tapahtuneet rikkomukset, 
joilla voi olla vaikutusta siirtyneisiin toimintoihin tai työntekijöihin ja joiden seurauksena valtion viranomaiset voivat ryhtyä 
lisätoimenpiteisiin; 22) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista 
viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin; 23) 
oikeudenkäyntien epäsuotuisa lopputulos; ja 24) väitteet siitä, että tukiasemien ja matkaviestimien synnyttämistä sähkömagneettisista 
kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä 
perusteita; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2008 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen 
arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss. 11-28 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai 
odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen 
tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai 
muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn 
johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus. 
 
Nokia, Helsinki, 15.10.2009 
 
Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut: 
Nokia 
Yhtymäviestintä 
Puh. 07180 34900 
Sähköposti: press.services@nokia.com 



 

 OSAVUOSIKATSAUS  29 (29) 
    
Nokia OYJ  15.10.2009 klo 13:00   
 

 
Sijoittajasuhteet, Eurooppa: 
Puh. 07180 34 289 
 
Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat: 
Puh. +1 914 3680 555 
 

– Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2009 viimeisen neljänneksen tuloksensa 28.1.2010  
– Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2010 ensimmäisen, toisen ja kolmannen neljänneksen 

osavuosikatsauksensa 22.4.2010, 22.7.2010 ja 21.10.2010. 
– Nokia suunnittelee julkistavansa Nokia 2009 -tilinpäätöksen viikolla 12 vuonna 2010. 
– Nokian varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 6.5.2010. 

 
www.nokia.fi 
www.nokia.com 
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