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Nokian vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto 9,5 miljardia euroa, ei-IFRS-osakekohtainen 
tulos 0,14 euroa (raportoitu osakekohtainen tulos 0,09 euroa)  
Liikevaihto, liikevoitto ja osakekohtainen tulos (ei-IFRS ja raportoitu) kasvoivat vuoden 2010 
ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna 
  
 Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen ei-IFRS-tulos1 

Miljoonaa euroa 1-3/2010 1-3/2009 

Muutos 
1-3/2010 

vs  
1-3/ 
2009 10-12/2009 

Muutos 
1-3/2010 

vs  
10-12/ 
2009 

Liikevaihto  9 522 9 276 3% 11 988 -21% 
  Devices & Services 6 663 6 173 8% 8 179 -19% 
  NAVTEQ 189 134 41% 225 -16% 
  Nokia Siemens Networks 2 718 2 990 -9% 3 625 -25% 
         
Liikevoitto 820 514 60% 1 473 -44% 
  Devices & Services  804 642 25% 1 257 -36% 
  NAVTEQ 41 5 720% 54 -24% 
  Nokia Siemens Networks  15 -122  201 -93%  
           
Liikevoittoprosentti 8,6% 5,5%   12,3%   
  Devices & Services  12,1% 10,4%   15,4%   
  NAVTEQ 21,7% 3,7%   24,0%   
  Nokia Siemens Networks  0,6% -4,1%   5,5%   
           
Tulos/osake, laimennettu, 
euroa 

 
0,14 

 
0,10 

 
40% 

 
0,25 

 
-44% 

 Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen raportoitu tulos 

Miljoonaa euroa 1-3/2010 1-3/2009 

Muutos 
1-3/2010 

vs  
1-3/ 
2009 10-12/2009 

Muutos 
1-3/2010 

vs  
10-12/ 
2009 

Liikevaihto 9 522 9 274 3% 11 988 -21% 
  Devices & Services 6 663 6 173 8% 8 179 -19% 
  NAVTEQ 189 132 43% 225 -16% 
  Nokia Siemens Networks 2 718 2 990 -9% 3 625 -25% 
        
Liikevoitto 488 55 787% 1 141 -57% 
  Devices & Services  831 547 52% 1 219 -32% 
  NAVTEQ -77 -120  -56  
  Nokia Siemens Networks  -226 -361   17   
           
Liikevoittoprosentti 5,1% 0,6%   9,5%   
  Devices & Services  12,5% 8,9%   14,9%   
  NAVTEQ -40,7% -90,9%   -24,9%   
  Nokia Siemens Networks  -8,3% -12,1%   0,5%   
           
Tulos/osake, laimennettu, 
euroa 

 
0,09 

 
0,03 

 
200% 

 
0,26 

 
-65% 

Alaviite 1 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. Kertaerät, jotka eivät sisälly ei-IFRS-
tunnuslukuihin, on määritelty tarkemmin vuosineljänneksittäin tämän tiedotteen sivuilla 3-4, 14 -16, 18 ja 19. 

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 2010 ensimmäiseltä neljännekseltä ja 
vuoden 2009 ensimmäiseltä neljännekseltä taulukoissa tämän tiedotteen sivuilla 12 ja 14 -16. Vuoden 2009 viimeisen neljänneksen ei-IFRS-
tunnuslukujen täsmäytys löytyy 28.1.2010 julkaistun vuoden 2009 viimeisen neljänneksen osavuosikatsauksen sivuilta 12 ja 14 -18. 
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VUODEN 2010 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN PÄÄKOHDAT  

- Nokian liikevaihto oli 9,5 miljardia euroa ja se kasvoi 3 % vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ja laski 21 % 
vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen verrattuna (ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta kasvu 1 % ja lasku 21 %).  

- Devices & Services -ryhmän liikevaihto oli 6,7 miljardia euroa ja se kasvoi 8 % vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen 
verrattuna ja laski 19 % vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen verrattuna (ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta kasvu 
7 % ja lasku 19 % ). 

- Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 148 miljoonaa euroa ja se laski 12 % vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen verrattuna. 
Laskutus oli 228 miljoonaa euroa ja se kasvoi 1 % vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen verrattuna.   

- Nokian matkaviestimien kappalemääräinen myynti oli 107,8 miljoonaa laitetta eli 16 % enemmän kuin vuoden 2009 
ensimmäisellä neljänneksellä ja 15 % vähemmän kuin vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä.  

- Nokian yhdistelmälaitteiden (älypuhelimet ja mobiilitietokoneet) kappalemääräinen myynti oli 21,5 miljoonaa laitetta eli 57 
% enemmän kuin vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä ja 3 % enemmän kuin vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä.  
Nokian matkaviestimien keskimääräinen myyntihinta (mukaan lukien palveluista tuleva liikevaihto) laski 62 euroon 
vuoden2009 viimeisen neljänneksen 64 eurosta.  

- Devices & Services -ryhmän bruttokateprosentti oli 32,4 ja se laski sekä vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen 33,8:sta että 
vuoden 2009 viimeisen neljänneksen 34,3:sta.  

- Devices & Services -ryhmän ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 12,1 ja se kasvoi vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen 10,4:stä 
ja laski vuoden 2009 viimeisen neljänneksen 15,4:stä. 

- NAVTEQin ei-IFRS-liikevaihto oli 189 miljoonaa euroa. Se kasvoi 41 % vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ja 
laski 16 % vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen verrattuna (ilman valuuttakurssimuutosten vaihteluita kasvu 46 % ja lasku 
18 %). 

- Nokia Siemens Networksin liikevaihto oli 2,7 miljardia euroa. Se laski 9 % vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen 
verrattuna ja 25 % vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen verrattuna (ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta lasku 12 % 
ja 27 %). 

- Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 0,6, ja se kasvoi vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen -4,1;stä ja 
laski vuoden 2009 viimeisen neljänneksen 5,5:stä. 

- Nokian liiketoiminnan kassavirta oli 1,0 miljardia euroa.  
- Kassa ja muut likvidit varat olivat 9,7 miljardia euroa 31.3.2010. 
- Nokian veroihin vaikutti kielteisesti se, että tietyistä Nokia Siemens Networksin laskennallisista veroeristä ei kirjata verohyötyä. 

Nokian pitkän aikavälin arvioitua 26 %:n veroprosenttia soveltaen ei-IFRS-osakekohtainen tulos olisi ollut noin yhden 
eurosentin suurempi. 
 
TOIMITUSJOHTAJA OLLI-PEKKA KALLASVUO: 
”Nokia kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2009 vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna. Kilpailu jatkuu kovana erityisesti edistyksellisissä, korkeamman hintaluokan matkaviestimissä, ja 
samaan aikaan verkkoliiketoiminnan markkinatilanne on edelleen haasteellinen.  
 
Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana Nokia osoitti kykynsä toimittaa älypuhelinelämyksiä kuluttajille 
maailmanlaajuisesti ja toimituksemme kasvoivat yli 50 % vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Toimme 
kävely- ja autonavigaation Nokian älypuhelimiin ja se on ollut valtaisa menestys. Jo 10 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa 
on ladannut tammikuussa julkistetun palvelun älypuhelimiinsa.  
 
Verkkoliiketoimintamme Nokia Siemens Networksin kannattavuuteen vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä vaikutti 
myönteisesti parempikatteisiin tuotteisiin painottunut myyntijakauma. Lisäksi on ilahduttavaa, että yhtiö on saavuttanut 
rohkaisevia tuloksia ratkaisuillaan, joiden avulla operaattorit voivat hallita älypuhelimista johtuvaa nopeaa signaloinnin ja 
dataliikenteen kasvua.” 
 
TOIMIALAN JA NOKIAN NÄKYMÄT 

- Nokia arvioi Devices & Services -ryhmän liikevaihdon olevan 6,7 - 7,2 miljardia euroa vuoden 2010 toisella neljänneksellä. 
- Nokia arvioi, että Devices & Services -ryhmän ei-IFRS-liikevoittoprosentti on 9 – 12 vuoden 2010 toisella neljänneksellä.  
- Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat Nokia Siemens Networksin liikevaihdon olevan 3,1 – 3,4 miljardia euroa vuoden 2010 

toisella neljänneksellä.  
- Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat, että Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentti on nollan ja kolmen 

välillä vuoden 2010 toisella neljänneksellä.  
- Nokia arvioi edelleen, että matkaviestintoimialan kappalemääräinen myynti kasvaa noin 10 % vuonna 2010 vuoteen 2009 

verrattuna (käyttäen Nokian vuoden 2010 alusta soveltamaa tarkistettua matkaviestinmarkkinamääritelmää). 
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- Nokian tavoitteena on edelleen, että sen markkinaosuus matkaviestimien kappalemääräisestä myynnistä pysyy samana 
vuonna 2010 vuoteen 2009 verrattuna. 

- Nokian tavoitteena on edelleen kasvattaa hieman euromääräistä osuuttaan matkaviestinmarkkinoista vuonna 2010 vuoteen 
2009 verrattuna. 

- Nokian tavoitteena on edelleen, että Devices & Services -ryhmän ei-IFRS-toimintakulut ovat noin 5,7 miljardia euroa vuonna 
2010. 

- Nokia arvioi nyt, että Devices & Services -ryhmän ei-IFRS-liikevoittoprosentti on 11 – 13 vuonna 2010. Nokia arvioi aiemmin, 
että Devices & Services -ryhmän ei-IFRS-liikevoittoprosentti olisi 12 – 14 vuonna 2010.  

- Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat edelleen, että langattomien ja kiinteiden verkkojen sekä niihin liittyvien 
palveluiden markkinat pysyvät euromääräisesti samalla tasolla vuonna 2010 vuoteen 2009 verrattuna.  

- Nokian ja Nokia Siemens Networksin tavoitteena on edelleen, että Nokia Siemens Networks kasvaa markkinoita nopeammin 
vuonna 2010.  

- Nokian ja Nokia Siemens Networksin tavoitteena ovat edelleen vuosittaiset 500 miljoonan euron säästöt Nokia Siemens 
Networksin ei-IFRS-liiketoimintakuluissa ja välillisissä tuotantokustannuksissa vuoden 2011 loppuun mennessä vuoden 2009 
lopun tasoon verrattuna. 

- Nokian ja Nokia Siemens Networksin tavoitteena on edelleen, että Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentti on 
nollasta kahteen vuonna 2010.   
 
VUODEN 2010 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TALOUDELLISET PÄÄKOHDAT  
(Vertailu on tehty vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen lukuihin, ellei toisin ole mainittu.) 
 
Ei-IFRS-tunnuslukuihin eivät sisälly seuraavat erät: 
Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen 332 miljoonaa euroa (netto), johon sisältyvät: 
- 125 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista kertaeristä johtuva kuluerä.  
- 29 miljoonan euron suuruinen Devices & Services -ryhmään kuuluneen omaisuuden ja liiketoiminnan myynnistä johtuva 

tuloerä.    
- 116 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka 

johtuvat Nokia Siemens Networksin perustamisesta.   
- 118 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 johtuvat OZ Communications -yrityskaupasta. 

Vuoden 2009 viimeisen neljänneksen 332 miljoonaa euroa (netto), johon sisältyvät: 
- 89 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista kertaeristä johtuva kuluerä. 
- 22 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin kiinteistömyynnistä johtuva tuloerä. 
- 36 miljoonan euron Devices & Services -ryhmän uudelleenjärjestelyistä johtuva kuluerä. 
- 117 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka 

johtuvat Nokia Siemens Networksin perustamisesta. 
- 110 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 johtuvat OZ Communications -yrityskaupasta. 

Vuoden 2009 viimeisen neljänneksen verot: Nokian veroihin vaikutti positiivisesti 213 miljoonan euron määräinen erä, joka 
muodostui useiden aiempia vuosia koskevien erien kehityksestä ja lopputuloksista. Erällä ei ollut kassavirtavaikutusta. 
 
Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen 459 miljoonaa euroa, joihin sisältyvät: 
- 34 miljoonan euron arvonalennus, joka johtui aineettomien hyödykkeiden poistoista Devices & Services -ryhmässä. 
- 59 miljoonan euron Devices & Services -ryhmän uudelleenjärjestelyyn liittyvä erä. 
- 123 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelystä ja muista kertaeristä johtuva kuluerä. 
- 116 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka 

johtuivat Nokia Siemens Networksin perustamisesta. 
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- 125 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka 

johtuivat NAVTEQ -yrityskaupasta. 
- 2 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä Devices & 

Services -ryhmässä, jotka johtuivat OZ Communications -yrityskaupasta. 

Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä kertaluonteisia eriä miltään raportointijaksolta. 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 2010 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 3 % vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna 
ja oli 9,5 miljardia euroa (9,3 miljardia euroa). Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta liikevaihto olisi kasvanut 1 % 
vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.  
 
Seuraavassa taulukossa esitetään sekä raportoidun liikevaihdon kasvu että liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssimuutosten 
vaikutusta vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen ja vuoden 2009 viimeiseen 
neljännekseen verrattuna 
 
VUODEN 2010 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO 
Raportoitu ja ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 

 

Muutos 
1-3/2010 

vs  
1-3/ 
2009 

Muutos 
1-3/2010 

vs  
10-12/ 
2009 

Liikevaihto - raportoitu 3% -21% 
Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 1% -21% 
Devices & Services –ryhmän liikevaihto - raportoitu 8% -19% 
Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta 1 7% -19% 
NAVTEQin liikevaihto  – raportoitu 41% -16% 
Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta 1 46% -18% 
   Nokia Siemens Networksin liikevaihto – raportoitu -9% -25% 
Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta 1 -12% -27% 

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

Nokian vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen raportoitu liikevoitto kasvoi 488 miljoonaan euroon, kun se vuoden 
2009 vastaavalla ajanjaksolla oli 55 miljoonaa euroa. Nokian vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen ei-IFRS-liikevoitto 
kasvoi 60 % vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 820 miljoonaa euroa (514 miljoonaa euroa). Nokian 
vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen raportoitu liikevoittoprosentti oli 5,1 (0,6). Nokian vuoden 2010 ensimmäisen 
neljänneksen ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 8,6 (5,5). 
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Liiketoiminnan kassavirta vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä oli 1,0 miljardia euroa. Liiketoiminnan kassavirta 
vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä oli 0,3 miljardia euroa. Kassa ja muut likividit varat olivat yhteensä 9,7 
miljardia euroa 31.3.2010 (8,1 miljardia euroa 31.3.2009). Nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli – 31 % 
31.3.2010 (-14 % 31.3.2009).  
 
Nokia on ryhtynyt toimenpiteisiin vähentääkseen vaikutuksia, jotka sen liiketoiminnalle aiheutuu Islannissa sijaitsevan 
tulivuoren purkauksesta johtuvan tuhkapilven aiheuttamista häiriöistä lentoliikenteeseen. Toimenpiteisiin sisältyvät 
Nokian logistiikkatoiminnon järjestelyt, joiden tarkoituksena on varmistaa sekä komponenttien saatavuus sekä 
asiakastoimitukset. Vaikka näiden toimien vaikutukset eivät ole tässä vaiheessa määriteltävissä, voidaan ennakoida 
riippuen siitä miten kauan vaihtoehtoiset logistiikkajärjestelyt kestävät, että niillä saattaa olla negatiivista vaikutusta 
tulevaan Nokian liikevaihtoon ja kannattavuuteen.  
 
Devices & Services 
 
Liikevaihto: Devices & Services -ryhmän liikevaihto vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä kasvoi 8 % vuoden 2009 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 6,7 miljardia euroa (6,2 miljardia euroa). Ilman valuuttakurssimuutosten 
vaikutusta liikevaihto olisi kasvanut 7 %. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin matkaviestimien suuremman kysynnän 
aiheuttamasta kappalemääräisen myynnin kasvusta useimmilla maantieteellisillä alueilla. Tätä kasvua kuitenkin tasoitti 
osin matkaviestimien keskimääräisen myyntihinnan lasku vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. 
 
Seuraavassa taulukossa esitetään Devices & Services -ryhmän liikevaihto alueittain mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut 
edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen. 
 
DEVICES & SERVICES -RYHMÄN LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN  

Miljoonaa euroa 1-3/2010 1-3/2009 

Muutos 
1-3/2010 

vs  
1-3/ 
2009 10-12/2009 

Muutos 
1-3/2010 

vs. 
10-12/ 
2009 

Eurooppa 2 186 2 136 2% 3 153 -31% 
Lähi-idän ja Afrikan alue 1 005 774 30% 1 148 -12% 
Kiinan alue 1 458 1 249 17% 1 243 17% 
Aasian ja Tyynenmeren alue 1 363 1 409 -3% 1 783 -24% 
Pohjois-Amerikka 219 301 -27% 257 -15% 
Latinalainen Amerikka 432 304 42% 595 -27% 
Yhteensä 6 663 6 173 8% 8 179 -19% 
 
Palveluliiketoiminnan osuus Devices & Service -ryhmän liikevaihdosta oli 148 miljoonaa euroa vuoden 2010 
ensimmäisellä neljänneksellä, kun se vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä 169 miljoonaa euroa. Palveluliiketoiminnan 
laskutus vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä oli 228 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2009 viimeisellä 
neljänneksellä oli 226 miljoonaa euroa. Palveluliiketoiminnan 150 miljoonan euron liikevaihto ja 166 miljoonan euron 
laskutus vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä eivät ole suoraan verrattavissa vuoden 2010 ensimmäiseen 
neljännekseen, mikä johtuu huhtikuussa 2009 toteutuneesta tietoturvalaiteliiketoiminnan myynnistä. 
 
Seuraavassa taulukossa esitetään Devices & Services -ryhmän liikevaihto ja keskimääräinen myyntihinta kategorioittain 
mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavan vuosineljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen. 
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DEVICES & SERVICES –RYHMÄN LIIKEVAIHTO KATEGORIOITTAIN 

Miljoonaa euroa  1-3/2010 1-3/20093 

Muutos 
1-3/2010 

vs  
1-3/ 
2009 10-12/2009 

Muutos 
1-3/2010 

vs. 
10-

12/2009 
Matkapuhelimet1 3 325 3 529 -6% 4 294 -23% 
Yhdistelmälaitteet2 3 338 2 602 28% 3 885 -14% 
Yhteensä  6 663 6 131 9% 8 179 -19% 
Alaviite 1:Series 30- ja Series 40 -alustoille pohjautuvat matkapuhelimet, joihin sisältyvät laitteet puheeseen keskittyvistä peruspuhelimista lukuisiin 
lisätoiminnoilla kuten Internet-yhteyksillä varustettuihin matkaviestimiin sekä niiden kanssa myytävät palvelut ja lisälaitteet. 
Alaviite 2: Älypuhelimet ja mobiilitietokoneet sekä niiden kanssa myytävät palvelut ja lisälaitteet. 
Alaviite 3: Ei sisällä tietoturvaliiketoiminnan liikevaihtoa. Nokia myi tietoturvatoiminnan huhtikuussa 2009. 
 
Kappalemääräinen myynti ja markkinaosuus: Devices & Services -ryhmä myi yhteensä 107,8 miljoonaa matkaviestintä vuoden 
2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Kappalemääräinen myynti kasvoi 16 % vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen 
verrattuna ja laski 15 % vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Matkaviestinmarkkinoiden kappalemääräinen 
myynti vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä oli Nokian alustavan arvion mukaan 323 miljoonaa laitetta, ja se kasvoi 
11 % vuoden 2009 vastaavasta ajanjaksosta ja laski 10 % vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Nokian 
alustavasti arvioitu matkaviestinmarkkinaosuus vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä oli 33 % ja se kasvoi vuoden 2009 
ensimmäisen neljänneksen arvioidusta 32 % ja laski vuoden 2009 viimeisen neljänneksen arvioidusta 35 %:sta. Kuten 
aiemmin on kerrottu, Nokia tarkisti vuoden 2010 alusta toimialan matkaviestinmarkkinamääritelmänsä, jota se käyttää 
arvioidessaan matkaviestinmarkkinan kappalemääräistä myyntiä. Tarkistus johtuu paremmistaarviointiprosesseista ja -välineistä, 
joiden ansiosta Nokialla on parempi näkyvyys arvioida toimialan eräiden uusien toimijoiden myymien matkaviestimien määrää 
maailmanlaajuisella matkaviestinmarkkinalla. Nokia antaa yksinomaan vertailtavuuden mahdollistamiseksi arviot, joissa 
sovelletaan vuoden 2010 alusta lähtien käytettävää tarkistettua määritelmää sekä parempia arviointiprosesseja ja -välineitä, 
takautuvasti vuoden 2009 osalta. 
 
Yhdistelmälaitteiden osuus matkaviestinmarkkinoiden kokonaismyynnistä vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä kasvoi 
Nokian alustavan arvion mukaan 52,6 miljoonaan laitteeseen, kun se vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä oli arviolta 
36,0 miljoonaa laitetta ja vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä arviolta 52,4 miljoonaa laitetta. Nokian yhdistelmälaitteiden, 
joita ovat älypuhelimet ja mobiilitietokoneet, kappalemääräinen myynti oli 21,5 miljoonaa laitetta vuoden 2010 
ensimmäisellä neljänneksellä, ja se kasvoi 57 % vuoden 2009 vastaavan ajanjakson 13,7 miljoonaan laitteeseen verrattuna ja 
3 % vuoden 2009 viimeisen neljänneksen 20,8 miljoonaan laitteeseen verrattuna. Nokian alustavan arvion mukaan sen 
yhdistelmälaitemarkkinaosuus oli 41 % vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä ja se kasvoi vuoden 2009 vastaavan 
ajanjakson arvioidusta 38 %:sta ja vuoden 2009 viimeisen neljänneksen arvioidusta 40 %:sta. 
 
Seuraavassa taulukossa esitetään Nokian matkaviestimien kappalemääräinen myynti alueittain mainituilla ajanjaksoilla sekä 
vertailut edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen. 
 
DEVICES & SERVICES -RYHMÄN MATKAVIESTIMIEN KAPPALEMÄÄRÄINEN MYYNTI ALUEITTAIN 

Miljoonaa kappaletta  1-3/2010 1-3/2009 

Muutos 
1-3/2010 

vs  
1-3/ 
2009 10-12/2009 

Muutos 
1-3/2010 

vs. 
10-12/ 
2009 

Eurooppa 23,9 22,3 7% 34,3 -30% 
Lähi-idän ja Afrikan alue 22,2 14,8 50% 24,3 -9% 
Kiinan alue 21,1 17,9 18% 17,6 20% 
Aasian ja Tyynenmeren alue 29,2 28,2 4% 34,5 -15% 
Pohjois-Amerikka 2,7 3,4 -21% 3,8 -29% 
Latinalainen Amerikka 8,7 6,6 32% 12,4 -30% 
Yhteensä 107,8 93,2 16% 126,9 -15% 
 
Nokian maailmanlaajuinen matkaviestimien kappalemääräisen myynnin 16 %:n kasvu vuoden 2010 ensimmäisellä 
neljänneksellä vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna johtui pääosin parantuneesta kysyntätilanteesta 
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taloudellisen tilanteen parantuessa edelleen lähes kaikilla alueilla verrattuna vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen vaikeaan 
taloustilanteeseen. Tätä parannusta tasoitti jonkin verran alhaisempi Nokian matkaviestimien kysynnästä joissakin Aasian ja 
Tyynenmeren alueen maissa ja Pohjois-Amerikassa. Nokian maailmanlaajuinen matkaviestimien kappalemääräinen myynti laski 
maailmanlaajuisesti 15 % vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen verrattuna, mikä 
johtui ensimmäiselle vuosineljännekselle tyypillisestä kausiluonteisesta heikommasta kysynnästä käytännössä kaikilla 
maantieteellisillä alueilla. Laskua tasoitti jonkin verran kiinalaisesta uudenvuoden lomakaudesta johtunut Kiinan alueen vahva 
myynti vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Nokian yhdistelmälaitteiden kysyntä oli vahvaa vuoden 2010 ensimmäisellä 
neljänneksellä. Matkaviestimien kappalemääräiseen myyntiin vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä vaikuttivat kuitenkin 
epäsuotuisasti halvempien ja keskihintaisten matkaviestimien hintakilpailupaineet erityisesti tietyissä Aasian maissa.  
 
Keskimääräinen myyntihinta: Nokian matkaviestimien keskimääräinen myyntihinta oli 62 euroa vuoden 2010 ensimmäisellä 
neljänneksellä, ja se laski vuoden 2009 vastaavan ajanjakson 66 eurosta ja vuoden 2009 viimeisen neljänneksen 64 eurosta. 
Keskimääräisen myyntihinnan lasku vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna johtui pääosin koko matkaviestimien 
tuotevalikoimaan kohdistuneesta yleisestä hintaeroosiosta. Laskua tasoitti jonkin verran myyntijakaumassa korkeamman 
hintaluokan yhdistelmälaitteiden myynnin osuuden kasvu suhteessa matkapuhelimiin. Keskimääräisen myyntihinnan lasku 
vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen verrattuna johtui hintapaineista erityisesti 
tietyissä korkeamman hintaluokan laitteissa, mitä tasoitti jonkin verran myyntijakaumassa korkeamman hintaluokan 
yhdistelmälaitteiden myynnin osuuden kasvu suhteessa matkapuhelimiin. Yhdistelmälaitteiden keskimääräisen myyntihinnan 
lasku vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä sekä vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon että vuoden 2009 viimeiseen 
neljännekseen verrattuna johtui pääosin Nokian strategian mukaisesta laajemmille kuluttajaryhmille suunnattujen, hinnaltaan 
edullisempien yhdistelmälaitteiden määrän kasvusta ja tiettyihin korkeamman hintaluokan älypuhelimiin kohdistuneista 
hintakilpailupaineista. Kuten aikaisemmin kerrottu, vuoden 2010 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Nokian julkistamaan 
keskimääräiseen myyntihintaan sisältyy palveluiden liikevaihto, kun niiden osuus myydyissä matkaviestimissämme kasvaa.  
 
Seuraavassa taulukossa esitetään Devices & Services -ryhmän keskimääräinen myyntihinta kategorioittain mainituilla 
ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen. 
DEVICES & SERVICES -RYHMÄN KESKIMÄÄRÄINEN MYYNTIHINTA KATEGORIOITTAIN  

Euroa 1-3/2010 1-3/2009 

Muutos 
1-3/2010 

vs  
1-3/ 
2009 10-12/2009 

Muutos 
1-3/2010 

vs. 
10-

12/2009 
Matkapuhelimet1 39 44 -13% 40 -5% 
Yhdistelmälaitteet2 155 190 -18% 186 -17% 
Yhteensä 62 66 -7% 64 -4% 
Alaviite1: Series 30 - ja Series 40 -alustoille pohjautuvat matkapuhelimet, joihin sisältyvät laitteet puheeseen keskittyvistä peruspuhelimista lukuisiin 
lisätoiminnoilla ja Internet-yhteyksillä varustettuihin matkaviestimiin sekä niiden kanssa myytävät palvelut ja lisälaitteet. 
Alaviite 2: Älypuhelimet ja mobiilitietokoneet sekä niiden kanssa myytävät palvelut ja lisälaitteet. 
 
Kannattavuus: Devices & Services -ryhmän raportoitu bruttokate ja ei-IFRS-bruttokate kasvoivat 3 % vuoden 2010 
ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2009 vastaavan ajanjaksoon verrattuna ja oli 2,2 miljardia euroa (2,1 miljardia 
euroa). Raportoitu ja ei-IFRS-bruttokateprosentti olivat 32,4 (raportoitu ja ei-IFRS-bruttokateprosentti 33,8 vuoden 2009 
ensimmäisellä neljänneksellä sekä raportoitu ja ei-IFRS-bruttokateprosentti 34,3 vuoden 2009 viimeisellä 
neljänneksellä). Bruttokatteen lasku vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä sekä vuoden 2009 vastaavaan 
ajanjaksoon että vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen verrattuna johtui ennen kaikkea materiaalikulujen 
hitaammasta hinnanlaskusta verrattuna laitteidemme hintojen laskuun erityisesti edistyksellisissä, korkeamman 
hintaluokan matkaviestimissämme. Laskua tasoitti jonkin verran parempikatteisten matkaviestimien osuus 
myyntijakaumassa vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myös 
valuuttakurssisuojaus vaikutti bruttokatteeseen suotuisammin vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä kuin vuoden 
2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Bruttokatteen laskuun vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2009 
viimeiseen neljännekseen verrattuna vaikuttivat myös Japanin jenin arvonnousu suhteessa euroon, pienemmät 
lisenssitulot ja alemmista tuotantomääristä johtuneet suhteellisesti korkeammat välilliset tuotantokulut. 
Valuuttakurssisuojauksessa vuosineljänneksittäinen vaikutus bruttokatteeseen oli myönteinen vuoden 2010 
ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen verrattuna, jolloin sen merkitys oli vähäinen. 
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Devices & Services -ryhmän raportoitu liikevoitto kasvoi 52 % vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2009 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 831 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 547 miljoonaa euroa. Devices & 
Services -ryhmän raportoitu liikevoittoprosentti oli 12,5 (8,9 ). Devices & Services -ryhmän ei-IFRS-liikevoitto kasvoi 25 % 
vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 804 miljoonaa euroa 
(642 miljoonaa euroa). Devices & Services -ryhmän ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 12,1 (10,4). Ei-IFRS-liikevoiton 25 %:n 
kasvu johtui pääosin sekä korkeammasta liikevaihdosta että alemmista toiminta- ja muista kuluista.  
 
Nokia suunnittelee toimttavansa markkinoille Symbian^3 -ohjelmistoalustaan pohjatuvan älypuhelinperheen laitteita, 
jossa tavoitteena on selkeästi parannettu käyttäjäkokemus, korkea laatu ja kuluttajille kilpailukykyinen arvo. Nokia 
suunnittelee esittelevänsä ensimmäisen Symbian^3 -laitteen vuoden 2010 toisen neljänneksen aikana ja aloittavansa 
laitteen toimitukset markkinoille vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä.  
 
NAVTEQ 
 
Liikevaihto: NAVTEQin raportoitu liikevaihto vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä kasvoi 43 % vuoden 2009 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 189 miljoonaa euroa (132 miljoonaa euroa). Kasvuun vaikutti sekä 
matkaviestinmyynnssä, erityisesti Nokian matkaviestimissä, kasvu että autoteollisuuden paremmat olosuhteet.  
 
Kannattavuus: NAVTEQin raportoitu bruttokate vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä kasvoi 160 miljoonaan euroon 
(115 miljoonaa euroa vuoden 2009 vastaavalla jaksolla). Raportoitu bruttokateprosentti oli 84,7 (87,1). Ei-IFRS-
bruttokate oli 160 miljoonaa euroa (117 miljoonaa euroa) ja ei-IFRS-bruttokateprosentti oli 84,7 (87,3). NAVTEQin 
raportoitu liiketappio vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä oli 77 miljoonaa euroa (liiketappio 120 miljoonaa 
euroa). Raportoitu liikevoittoprosentti oli -40,7 (-90,9). NAVTEQin ei-IFRS-liikevoitto oli 41 miljoonaa euroa vuoden 2010 
ensimmäisellä neljänneksellä (5 miljoonaa euroa) ja ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 21,7 (3,7). 
 
Nokia Siemens Networks  
 

Liikevaihto: Nokia Siemens Networksin liikevaihto laski 9 % vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna 
vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon ja oli 2,7 miljardia euroa (3,0 miljardia euroa). Liikevaihdon lasku heijasti 
haasteellisia kilpailutekijöitä ja haasteellista markkinatilannetta. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokia 
Siemens Networksin liikevaihto olisi laskenut 12 %. Palveluliiketoiminnan osuus Nokia Siemens Networksin 
liikevaihdosta oli 1,3 miljardia euroa vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä.  

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 1-3/2010 1-3/2009 

Muutos 
1-3/2010 

vs. 
1-3/2009 

 
10-12/ 

2009 

Muutos 
1-3/2010 

vs. 
10-12/2009 

Eurooppa 1 065 1 097 -3% 1 327 -20% 
Lähi-idän ja Afrikan alue 297 436 -32% 371 -20% 
Kiinan alue 275 284 -3% 425 -35% 
Aasian ja Tyynenmeren alue 632 692 -9% 818 -23% 
Pohjois-Amerikka 153 169 -9% 244 -37% 
Latinalainen Amerikka 296 312 -5% 440 -33% 
Yhteensä 2 718 2 990 -9% 3 625 -25% 
 
Kannattavuus: Nokia Siemens Networksin raportoitu bruttokate kasvoi 11 % vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä 
vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 782 miljoonaa euroa (703 miljoonaa euroa). Raportoitu 
bruttokateprosentti oli 28,8 (23,5). Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-bruttokate kasvoi 12 % vuoden 2010 ensimmäisellä 
neljänneksellä vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 853 miljoonaa euroa (764 miljoonaa euroa). Ei-IFRS-
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bruttokateprosentti oli 31,4 (25,6). Korkeampi ei-IFRS-bruttokateprosentti vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 
2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui pääosin alhaisemmista tuotekustannuksista ja parempikatteisten tuotteiden 
suuremmasta osuudesta myyntijakaumassa vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana, mitä tasoitti jonkin verran 
alempi liikevaihto vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.   
 
Nokia Siemens Networksin raportoitu liiketappio vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä oli 226 miljoonaa euroa, kun 
raportoitu liiketappio vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä oli 361 miljoonaa euroa. Raportoitu liikevoittoprosentti oli -
8,3 (-12,1). Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoitto oli 15 miljoonaa euroa vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä, 
kun ei-IFRS-liiketappio vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä oli 122 miljoonaa euroa. Ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 0,6 
(-4,1). Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liiketuloksen parannus vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2009 
ensimmäiseen neljännekseen verrattuna heijasti pääosin parantunutta bruttokatetta ja alempia toimintakuluja.  
 
VUODEN 2010 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT 
 
Devices & Services 

‐ Nokian avainpalveluiden kehittäminen edistyi edelleen: 
‐ Paikkatietopalvelut: Nokia julkisti uuden ja parannetun version Ovi Kartoista, jonka voi ladata osoitteesta 

www.nokia.com/maps. Samaan aikaan Nokia muutti liiketoimintamalliaan maailmanlaajuisesti ja sisällytti 
lisäveloituksetta uuden Ovi Kartat -palvelun kävely- ja autonavigaation yhteensopiviin älypuhelimiinsa. 
Kymmenen miljoonaa ihmistä on ladannut tammikuussa julkistetun palvelun älypuhelimiinsa. Jatkossa palvelu 
on esiasennettuna mukana Nokian älypuhelimissa.  

o Musiikki: Nokia jatkoi kasvuaan digitaalisen musiikkitarjonnan alueella ja laajensi digitaalisen musiikkikauppansa 
kattamaan 34 markkinaa, mukaan lukien useat Lähi-idän maat. Nokian Comes With Music -musiikkipalvelu on 
tarjolla 28 maassa. Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen jälkeen Nokia julkisti DRM-kopiosuojauksesta 
vapaan Comes With Music -palvelun Kiinassa ja ilmoitti Ovi Music Unlimited -palvelun tulevasta saatavuudesta 
Intiassa. Intian jälkeen Nokia on esitellyt Comes With Music -palvelunsa kaikissa nk. BRIC-markkinoiden maissa.  

o Kauppa: Nokia jatkoi Ovi Kaupan laajentamista ja käytettävyyden kehittämistä. Nokian suosituimpien 
älypuhelimien kautta kaupassa on kuluttajille tarjolla yli 9 500 palvelua, mukaan lukien sovellukset. Samalla 
operaattorit ovat jatkaneet palvelun tukemista laskutusmahdollisuutta tarjoamalla. Matkapuhelinlaskutus on 
saatavilla tällä hetkellä yli 60 operaattorin kautta 19 maassa. Suurin osa Ovi Kaupan käyttäjistä voi asioida 
kaupassa omalla kielellään ja maksaa palveluista oman maansa valuutalla. Tällä hetkellä kaupassa tehdään yli 
1,5 miljoonaa latausta päivässä ja aktiivikäyttäjä lataa keskimäärin yli 8 sovellusta tai nimikettä kuukaudessa. 

o Viestipalvelut: Nokia Messaging -sähköpostipalvelu jatkoi kasvuaan ja palvelutilejä on avattu yli kolme miljoonaa.  
o Kehittyvät markkinat: GPRS-pakettidata- tai Internet-yhteyksittä toimiva, maanviljelyyn liittyvän informaation 

sekä opetus- ja viihdepalvelut mahdollistavan Nokia Life Tools -palvelun tilausmäärä saavutti yli miljoonan 
tilauksen rajan. Palvelu on tällä hetkellä saatavilla Intiassa ja Indonesiassa. Nokia julkisti yhdessä YES BANKin 
kanssa kaupallisen pilotin vuonna 2009 julkistetusta Nokia Money -palvelusta Punessa, Intiassa. Pune on yksi 
suurimmista Intian kaupunkikeskittymistä. Palvelun avulla ihmiset voivat siirtää rahaa matkapuhelinnumeroaan 
käyttäen, maksaa esimerkiksi vesi- ja energialaskuja sekä ladata prepaid -liittymiään.  

‐ Nokia julkisti edullisen Nokia C5 -älypuhelimen, joka on suunniteltu erityisesti sosiaalisia yhteisöpalveluja varten. Se 
mahdollistaa pääsyn Nokian palvelutarjontaan, esimerkiksi ilmaiseen navigointipalveluun. Tuotteen arvioitu 
jälleenmyyntihinta ilman veroja on 135 euroa.  

‐ Nokia aloitti kosketusnäytöllisen musiikki- ja muille viihdepalveluille optimoidun Nokia X6 16GB -älypuhelimen 
toimitukset markkinoille.  

‐ Kehittyville markkinoille suunnatun Nokia 2690 -matkapuhelimen toimitukset markkinoille alkoivat. Puhelin mahdollistaa 
Ovi Mail -sähköpostipalvelun käytön, ja siinä on FM-radio ja VGA-kamera.  

‐ Nokia ja yhdysvaltalainen T-Mobile USA aloittivat Nokia 5230 Nuron -älypuhelimen toimitukset. Älypuhelimessa on 
ilmainen käännös käännökseltä -navigaatiopalvelu ja joka on ensimmäinen Nokian tuote Yhdysvalloissa, jossa on 
valmiiksi ladattuna Ovi Kauppa.  

‐ Nokia ja Intel aloittivat Maemo – ja Moblin -ohjelmistoalustojensa sulauttamisen yhdeksi Linux-pohjaiseksi, täysin 
avoimeen lähdekoodiin pohjautuvaksi MeeGo -alustaksi. MeeGo -ohjelmistoalusta tukee lukuisia tietokonepohjaisia 
laitearkkitehtuureja hyödyntäviä laitteita, kuten mobiililaitteita, erilaisia minikannettavia, mediapuhelimia, Internet-
kykyisiä televisioita ja autossa käytettäviä tietoviihdejärjestelmiä. Nokian ja Intelin tavoitteena on vauhdittaa Meego -
ohjelmistoalustan avulla sekä toimialan innovointia että uusien internet-sovellusten ja -palveluiden markkinoille tuloa ja 
käyttöliittymäkehitystä.  
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‐ Nokia julkisti Novarra -yrityskaupan. Novarra toimittaa markkinoille mobiiliselaimia ja palvelualustoja, joita Nokia käyttää 

laajentaessaan Internetin käyttäjäkokemusta Series 40 -ohjelmistoalustaan pohjautuvissa matkapuhelimissaan. 
Yrityskauppa saatiin päätökseen huhtikuussa 2010. 
 

NAVTEQ 
‐ NAVTEQ esitteli uuden edistyksellisen karttatietoteknologian NAVTEQ Truen, joka parantaa karttatietojen keruun ja 

käsittelyn laatua ja mittakaavaa. 
‐ NAVTEQ julkisti reaaliaikaisen liikennepalvelunsa Isossa-Britanniassa. Palvelu kattaa 13 Euroopan maata.  
‐ NAVTEQ avasi Nigerian ja Kenian kattavan Intermediate Maps -karttapalvelun, mikä laajensi Afrikan kattavan palvelun 200 

000 kilometriin ja yli 23 000 kohteeseen. 
‐ NAVTEQ esitteli Enhanced 3D City Models -palvelun Euroopassa. Palvelu toimittaa älykkäitä, visuaalisia ratkaisuja 

käyttäjälleen helpottaen samalla navigaatiota. 
‐ Nobex Technologies valitsi NAVTEQ Location Point Advertising -ratkaisun, jonka avulla Nobex Radio Companioniin 

kuuluvat radioasemat voivat luetteloida ja toimittaa paikkatietoisia mainospalveluja. . 
‐ Yhdysvaltalainen National Geospatial Intelligence Agency (NGA) valitsi NAVTEQin karttatietoratkaisun osaksi Security 

Infrastructure Program (HSIP) -ohjelmaa. 
‐ NAVTEQ julkisti sopimuksen, jonka mukaan Golden Tulip Hospitality Groupin omistaman hotelliketjun 230 eri puolilla 

maailmaa olevaa hotellia löytyvät helposti NAVTEQin kartta- ja sijaintipalvelusta.   
‐ NAVTEQ julkisti sopimuksen Fiatin kanssa: se kehittää Fiatin autoissaan käyttämiin navigointijärjestelmiin ensimmäistä 

Map Update Store -palvelua. 
 
Nokia Siemens Networks 
‐ Nokia Siemens Networks solmi viisivuotisen palvelusopimuksen NII Holdingsin kanssa. Operaattorin nykyiset iDEN-verkot 

ja tulevat 3G-verkot kattavaan sopimukseen sisältyy verkkojen suunnittelu, rakennus, hallinta ja optimointi Argentiinassa, 
Chilessä, Brasiliassa, Meksikossa ja Perussa.   

‐ Nokia Siemens Networks solmi edelleen merkittäviä sopimuksia keskeisillä kehittyvillä markkinoilla. Yhtiö solmi Intiassa 
700 miljoonan Yhdysvaltojen dollarin verkonlaajennussopimuksen Bharti Airtelin kanssa ja 300 miljoonan euron GSM-
verkon rakennus- ja palvelusopimuksen Aircelin kanssa. Kiinassa yhtiö solmi Beijing Mobilen kanssa sopimuksen 3G radio- 
ja runkoverkosta, joka tukee kehitystä kohti TD-LTE -teknologiaa. 

‐ TeliaSonera valitsi Nokia Siemens Networksin LTE-verkon toimittajaksi Ruotsissa ja Norjassa. Nokia Siemens Networks 
jatkoi edistystään LTE-teknologiassa soittamalla Lähi-idän ensimmäisen LTE-puhelun Zain Bahrainin kanssa sekä 100 
Mbps -datapuhelun LTE-testiverkossa M1:n kanssa Singaporessa. 

‐ Iliad Groupiin kuuluva Free Mobile, jolla on Ranskan neljäs 3G-lisenssi, valitsi Nokia Siemens Networksin radio- ja 
runkoverkon sekä sovellusten toimittajaksi. Nokia Siemens Networks solmi sopimuksen myös Telefonican 3G-verkon 
HSPA+ -päivityksestä Espanjassa.  Päivitys mahdollistaa aina 42 Mbps -nopeudella toimivien edistyneiden 
mobiililaajakaistapalveluiden kehittämisen. 

‐ Nokia Siemens Networksin langattoman runkoverkon teknologia vastaa kasvavan älypuhelinten käytön tuomaan 
signalointi- ja kapasiteettihaasteeseen, minkä ansiosta yhtiö sai sopimukset Swisscomin ja SFR:n kanssa. Vastatakseen 
älypuhelinten tuomiin verkkohaasteisiin yhtiö perusti Smart Lab -laboratoriot Suomeen ja USA:han tarkoituksenaan 
parantaa entisestään älypuhelinten käyttäjien päivittäistä käyttökokemusta. 

‐ Operaattorit jatkoivat Nokia Siemens Networksin tilaajakeskeisten ratkaisujen hyödyntämistä tuottaakseen joustavia ja 
yksilöityjä palveluita asiakkailleen. Nokia Siemens Networks solmi sopimukset Tunisian ja Vodacom Tanzanian kanssa 
joustavista ja yhtenäisistä maksupalveluista sekä filippiiniläisen Smart Communicationsin kanssa yhtenäisestä 
laskutusratkaisusta, joka mahdollistaa uusien palveluiden nopean markkinoille tuonnin.  

‐ Pohjois-Amerikassa Nokia Siemens Networks julkisti viisi optisen 40 Gbps -verkon sopimusta XO Communicationsin, 
Columbus Networksin, Insight Communicationsin, NewWave Communicationsin ja Fidelity Communicationsin kanssa. 
Lisäksi yhtiö julkisti uuden optisen verkon keskeisen tuotteen Optical Transport Network Switchin (OTN). 

 
Yllä mainituista 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 ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2010 
(Esitetyt luvut ovat Nokian raportoituja lukuja. Vertailu on tehty vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen lukuihin, ellei toisin 
ole mainittu.) 
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Nokian liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 9 522 miljoonaa euroa (9 274 miljoonaa euroa). Devices & Services -ryhmän liikevaihto 
kasvoi 8 % ja oli 6 663 miljoonaa euroa (6 173 miljoonaa euroa). NAVTEQin liikevaihto kasvoi 43 % ja oli 189 miljoonaa euroa 
(132 miljoonaa euroa). Nokia Siemens Networksin liikevaihto laski 9 % ja oli 2 718 miljoonaa euroa (2 990 miljoonaa euroa).  
 
Liikevoitto kasvoi 787 % ja oli 488 miljoonaa euroa (55 miljoonaa euroa). Liikevoittoprosentti oli 5,1 (0,6). Devices & Services -
ryhmän liikevoitto kasvoi 52 % ja oli 831 miljoonaa euroa (547 miljoonaa euroa) ja iikevoittoprosentti oli 12,5 (8,9). NAVTEQin 
liiketappio oli 77 miljoonaa euroa (liiketappio 120 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli -40,7 (-90,9). Nokia Siemens 
Networksin liiketappio oli 226 miljoonaa euroa (liiketappio 361 miljoonaa euroa)ja liikevoittoprosentti oli -8,3 (-12,1). 
Yhtymän yhteiset kulut olivat 20 miljoonaa euroa (11 miljoonaa euroa).  
  
Rahoituskulut tammi-maaliskuussa 2010 olivat 73 miljoonaa euroa (77 miljoonaa euroa). Tulos ennen veroja oli 411 
miljoonaa euroa (tappio 12 miljoonaa euroa). Tulos oli 175 miljoonaa euroa (4 miljoonaa euroa). Se jakautui emoyhtiön 
omistajille kuuluvaan 349 miljoonan euron voittoon (122 miljoonaa euroa) ja määräysvallattomille omistajille kuuluvaan 
kuuluvaan 174 miljoonan euron tappioon (tappio 118 miljoonaa euroa). Osakekohtainen tulos kasvoi 0,09 euroon 
(laimentamaton) ja 0,09 euroon (laimennettu), kun se vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä oli 0,03 euroa 
(laimentamaton) ja 0,03 euroa (laimennettu).  
 
HENKILÖSTÖ 
Tammi-maaliskuun 2010 aikana Nokiassa oli henkilöstöä keskimäärin 125 155, josta Nokia Siemens Networksin palveluksessa 
oli keskimäärin 64 281 henkilöä. Nokian palveluksessa oli 125 859 henkilöä 31.3.2010 (124 292 henkilöä 31.3.2009), joista 
Nokia Siemens Networksin palveluksessa oli 64 319 henkilöä (60 546 henkilöä 31.3.2009).  
 
OSAKKEET 
Nokian osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2010 oli 3 744 956 052. Nokian konserniyhtiöiden hallussa oli 31.3.2010 
yhteensä 36 156 362 Nokian osaketta, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta 
äänimäärästä oli noin 1,0 %. 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA, milj. EUR 
(tilintarkastamaton) 

Raportoitu Raportoitu Ei-IFRS  Ei-IFRS  
  1-3/2010 1-3/2009   1-3/2010 1-3/2009 

        
Liikevaihto 9 522 9 274 9 522 9 276 
Hankinnan ja valmistuksen kulut -6 444 -6 371   -6 373 -6 310 

        
Bruttokate 3 078 2 903 3 149 2 966 
Tutkimus- ja kehityskulut -1 433 -1 500 -1 280 -1 358 
Myynnin ja markkinoinnin kulut -934 -962 -825 -855 
Hallinnon kulut -260 -280 -232 -250 
Liiketoiminnan muut tuotot 103 56 74 56 
Liiketoiminnan muut kulut -66 -162   -66 -45 

        
Liikevoitto 488 55 820 514 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -4 10 -4 10 
Rahoitustuotot ja -kulut -73 -77   -73 -77 

        
Tulos ennen veroja 411 -12 743 447 
Tuloverot -236 16   -287 -117 

        
Tulos  175 4 456 330 

        
        

Tuloksen jakautuminen         
        

Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos 349 122 516 357 
Määräysvallattomille omistajille kuuluva          
  osuus tuloksesta -174 -118 -60 -27 

175 4 456 330 
        
        

Tulos/osake (EUR)         
(emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta) 0,09 0,03 0,14 0,10 
Laimentamaton 0,09 0,03 0,14 0,10 
Laimennettu         

        
Osakkeita keskimäärin (1 000 osaketta)         
Laimentamaton 3 708 477 3 699 879 3 708 477 3 699 879 
Laimennettu 3 712 425 3 715 330 3 712 425 3 715 330 
          

        
Poistot yhteensä 437 462 201 221 

        
Osakeperusteisten ohjelmien kulukirjaukset, 6 -25 6 -25 
yhteensä         
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NOKIAN LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN, milj. EUR 
(tilintarkastamaton)  
  

Raportoitu     1-3/2010 
Muutos (%)  

vrt.    1-3/09 1-3/2009 1-12/2009 

Eurooppa 3 283 - 3 271 14 790 
Lähi-itä ja Afrikka 1 309 8 1 217 5 605 
Kiinan alue 1 738 13 1 534 6 429 
Aasian ja Tyynenmeren alue 2 006 -5 2 101 8 967 
Pohjois-Amerikka 454 -15 533 2 061 
Latinalainen Amerikka 732 18 618 3 132 

Yhteensä 9 522 3 9 274 40 984 
              

NOKIAN HENKILÖSTÖ ALUEITTAIN 

      31.03.10 
Muutos (%)  

vrt. 31.03.09 31.03.09 31.12.09 

Eurooppa 56 844 -7 60 872 57 490 
Lähi-itä ja Afrikka 4 599 -9 5 033 4 172 
Kiinan alue 17 134 15 14 957 15 774 
Aasian ja Tyynenmeren alue 25 323 16 21 853 24 382 
Pohjois-Amerikka 7 951 -9 8 719 7 911 
Latinalainen Amerikka 14 008 9 12 858 13 824 

Yhteensä 125 859 1 124 292 123 553 
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DEVICES & SERVICES, milj. EUR  
(tilintarkastamaton) 

  
Raportoitu   

1-3/2010 

Oikaisut   
1-3/ 

2010 
Ei-IFRS   

1-3/2010 
Raportoitu   

1-3/2009 

Oikaisut   
1-3/ 

2009 
Ei-IFRS   

1-3/2009 
          
Liikevaihto 6 663 - 6 663 6 173 - 6 173 
Hankinnan ja valmistuksen kulut -4 507 - -4 507 -4 088 - -4 088 
          
Bruttokate 2 156 - 2 156 2 085 - 2 085 
% liikevaihdosta 32,4 32,4 33,8 33,8 
          
Tutkimus- ja kehityskulut 1) -724 2 -722 -755 2 -753 
% liikevaihdosta 10,9 10,8 12,2 12,2 
          
Myynnin ja markkinoinnin kulut  -547 - -547 -575 - -575 
% liikevaihdosta 8,2 8,2 9,3 9,3 
          
Hallinnon kulut  -92 - -92 -96 - -96 
% liikevaihdosta 1,4 1,4 1,6 1,6 
            
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 
2) 38 -29 9 -112 93 -19 
          
Liikevoitto 831 -27 804 547 95 642 
% liikevaihdosta 12,5   12,1 8,9   10,4 

1) Liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 2 miljoonaa euroa vuoden 2010 
ensimmäisellä neljänneksellä ja 2 miljoonaa euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. 
2) Voitto omaisuuserien ja liiketoiminnan myynnistä 29 miljoonaa euroa vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. 
Uudelleenjärjestelykulut 59 miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden arvonalennukset 34 miljoonaa euroa vuoden  
2009 ensimmäisellä neljänneksellä.  
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NAVTEQ, milj. EUR  
(tilintarkastamaton) 

  
Raportoitu   

1-3/2010 
Oikaisut 

1-3/2010 
Ei-IFRS   

1-3/2010 
Raportoitu   

1-3/2009 

Oikaisut   
1-3/ 

2009 

Ei-IFRS   
1-3/ 

2009 
          
Liikevaihto 1) 189 - 189 132 2 134 
Hankinnan ja valmistuksen kulut -29 - -29 -17 - -17 
          
Bruttokate 160 - 160 115 2 117 
% liikevaihdosta 84,7 84,7 87,1 87,3 
          
Tutkimus- ja kehityskulut 2) -165 88 -77 -168 93 -75 
% liikevaihdosta 87,3 40,7 127,3 56,0 
          
Myynnin ja markkinoinnin kulut 
3) -57 30 -27 -55 30 -25 
% liikevaihdosta 30,2 14,3 41,7 18,7 
          
Hallinnon kulut  -15 - -15 -12 - -12 
% liikevaihdosta 7,9 7,9 9,1 9,0 
          
Liiketoiminnan muut tuotot ja 
kulut  - - - - - - 
          
Liikevoitto -77 118 41 -120 125 5 
% liikevaihdosta -40,7   21,7 -90,9   3,7 

1) Liiketoimintojen hankintaan liittyvä lykätty tuloutus 2 miljoonaa euroa vuoden 2009 ensimmäisellä 
neljänneksellä. 
2) Liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 88 miljoonaa euroa vuoden 2010 
ensimmäisellä neljänneksellä ja 93 miljoonaa euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. 
3) Liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 30 miljoonaa euroa vuoden 2010 
ensimmäisellä neljänneksellä ja 30 miljoonaa euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. 
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NOKIA SIEMENS NETWORKS, milj. EUR  
(tilintarkastamaton) 

  
Raportoitu   

1-3/2010 
Oikaisut 

1-3/2010 
Ei-IFRS   

1-3/2010 
Raportoitu   

1-3/2009 

Oikaisut 
1-3/ 

2009 
Ei-IFRS   

1-3/2009 
          
Liikevaihto 2 718 - 2 718 2 990 - 2 990 
Hankinnan ja valmistuksen kulut 1) -1 936 71 -1 865 -2 287 61 -2 226 
                    
Bruttokate 782 71 853 703 61 764 
% liikevaihdosta 28,8 31,4 23,5 25,6 
          
Tutkimus- ja kehityskulut 2) -544 63 -481 -577 47 -530 
% liikevaihdosta 20,0 17,7 19,3 17,7 
          
Myynnin ja markkinoinnin kulut 3) -329 79 -250 -332 77 -255 
% liikevaihdosta 12,1 9,2 11,1 8,5 
          
Hallinnon kulut 4) -142 28 -114 -155 30 -125 
% liikevaihdosta 5,2 4,2 5,2 4,2 
          
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 
5) 7 - 7 - 24 24 
          
Liikevoitto -226 241 15 -361 239 -122 
% liikevaihdosta -8,3   0,6 -12,1   -4,1 

1) Uudelleenjärjestelykulut 71 miljoonaa euroa vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä ja 61 miljoonaa euroa  
vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. 
2) Uudelleenjärjestelykulut 18 miljoonaa euroa ja liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä  
45 miljoonaa euroa vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Uudelleenjärjestelykulut 2 miljoonaa euroa ja liiketoimintojen 
hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 45 miljoonaa euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. 
3) Uudelleenjärjestelykulut 8 miljoonaa euroa ja liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä  
71 miljoonaa euroa vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Uudelleenjärjestelykulut 6 miljoonaa euroa ja poistot hankituista 
aineettomista hyödykkeistä 71 miljoonaa euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. 
4) Uudelleenjärjestelykulut 28 miljoonaa euroa vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä ja 30 miljoonaa euroa vuoden 
2009 ensimmäisellä neljänneksellä. 
5) Uudelleenjärjestelykulut 24 miljoonaa euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. 
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YHTYMÄN YHTEISET TOIMINNOT, milj. EUR  
(tilintarkastamaton) 

  
Raportoitu   

1-3/2010 

Oikaisut 
1-3/ 

2010 
Ei-IFRS   

1-3/2010 
Raportoitu   

1-3/2009 

Oikaisut 
1-3/ 

2009 
Ei-IFRS   

1-3/2009 
          
Liikevaihto  - - - - - - 
Hankinnan ja valmistuksen kulut - - - - - - 
          
Bruttokate - - - - - - 
          
Tutkimus- ja kehityskulut - - - - - - 
          
Myynnin ja markkinoinnin kulut  -1 - -1 - - - 
          
Hallinnon kulut  -11 - -11 -23 - -23 
          
Liiketoiminnan muut tuotot ja 
kulut -8 - -8 12 - 12 
          
Liikevoitto -20 - -20 -11 - -11 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA, milj. EUR  
(tilintarkastamaton) 

Raportoitu    
1-3/2010 

Oikaisut   
1-3/2010 

Ei-IFRS     
1-3/2010 

Raportoitu    
1-3/2009 

Oikaisut      
1-3/2009 

Ei-IFRS     
1-3/2009 

Liikevaihto 1) 9 522 - 9 522 9 274 2 9 276 
Hankinnan ja valmistuksen kulut 2) -6 444 71 -6 373 -6 371 61 -6 310 

        
Bruttokate 3 078 71 3 149 2 903 63 2 966 
% liikevaihdosta 32,3    33,1 31,3 32,0

        
Tutkimus- ja kehityskulut 3) -1 433 153 -1 280 -1 500 142 -1 358 
% liikevaihdosta 15,0    13,4 16,2 14,6

        
Myynnin ja markkinoinnin kulut 4) -934 109 -825 -962 107 -855 
% liikevaihdosta 9,8    8,7 10,4 9,2

        
Hallinnon kulut 5) -260 28 -232 -280 30 -250 
% liikevaihdosta 2,7    2,4 3,0 2,7

        
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 6) 37 -29 8 -106 117 11 

        
Liikevoitto 488 332 820 55 459 514 
% liikevaihdosta 5,1    8,6 0,6 5,5

        
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -4 -4 10 10 
Rahoitustuotot ja –kulut -73   -73 -77   -77 

        
Tulos ennen veroja 411 332 743 -12 459 447 
Tuloverot -236 -51 -287 16 -133 -117 

        
Tulos  175 281 456 4 326 330 

        
Tuloksen jakautuminen         

        
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos 349 167 516 122 235 357 
Määräysvallattomille omistajille          
kuuluva osuus tuloksesta -174 114 -60 -118 91 -27 

175 281 456 4 326 330 
              

        
Tulos/osake (EUR)         
(emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta)         
Laimentamaton 0,09 0,14 0,03 0,10 
Laimennettu 0,09 0,14 0,03 0,10 

        
Osakkeita keskimäärin (1 000 osaketta)         
Laimentamaton 3 708 477 3 708 477 3 699 879 3 699 879 
Laimennettu 3 712 425 3 712 425 3 715 330 3 715 330 
              

        
Poistot yhteensä 437 -236 201 462 -241 221 

        
Osakeperusteisten ohjelmien kulukirjaukset 
yhteensä 6 - 6 -25 - -25 
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1) Liiketoimintojen hankintaan liittyvä lykätty tuloutus 2 miljoonaa euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. 
2) Uudelleenjärjestelykulut 71 miljoonaa euroa vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä ja 61 milj. euroa vuoden 2009 
ensimmäisellä neljänneksellä. 
3) Poistot liiketoimintojen hankintaan liittyvistä aineettomista hyödykkeistä 135 miljoonaa euroa ja uudelleenjärjestelykulut 
18 miljoonaa euroa vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Poistot liiketoimintojen hankintaan liittyvistä aineettomista 
hyödykkeistä 140 miljoonaa euroa ja uudelleenjärjestelykulut 2 miljoonaa euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä.  
4) Uudelleenjärjestelykulut 8 miljoonaa euroa ja poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 101 miljoonaa euroa vuoden 2010 
ensimmäisellä neljänneksellä. Uudelleenjärjestelykulut 6 miljoonaa euroa ja poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 
101 miljoonaa euroa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. 
5) Uudelleenjärjestelykulut 28 miljoonaa euroa vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä ja 30 miljoonaa euroa vuoden 2009 
ensimmäisellä neljänneksellä. 
6) Voitto omaisuuserien ja liiketoiminnan myynnistä 29 miljoonaa euroa vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä.  
Uudelleenjärjestelykulut 83 miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumistappiot 34 miljoonaa euroa vuoden  
2009 ensimmäisellä neljänneksellä. 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS, milj. EUR  
(tilintarkastamaton) 

1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009 

Liikevaihto  9 522 9 274 40 984 
Hankinnan ja valmistuksen kulut  -6 444 -6 371 -27 720 

Bruttokate 3 078 2 903 13 264 
Tutkimus- ja kehityskulut  -1 433 -1 500 -5 909 
Myynnin ja markkinoinnin kulut  -934 -962 -3 933 
Hallinnon kulut  -260 -280 -1 145 
Liikearvon arvonalentumiset - - -908 
Liiketoiminnan muut tuotot  103 56 338 
Liiketoiminnan muut kulut -66 -162 -510 

Liikevoitto 488 55 1 197 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -4 10 30 
Rahoitustuotot ja –kulut -73 -77 -265 

Tulos ennen veroja 411 -12 962 
Tuloverot -236 16 -702 

Tulos  175 4 260 

Tuloksen jakautuminen 

Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos 349 122 891 
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus tuloksesta -174 -118 -631 

175 4 260 

Tulos/osake (EUR) 
(emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta) 
Laimentamaton 0,09 0,03 0,24 
Laimennettu 0,09 0,03 0,24 

Osakkeita keskimäärin (1 000 osaketta) 
Laimentamaton 3 708 477 3 699 879 3 705 116 
Laimennettu 3 712 425 3 715 330 3 721 072 

      

Poistot yhteensä 437 462 1 784 

Osakeperusteisten ohjelmien kulukirjaukset yhteensä 6 -25 13 
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS, milj. EUR 
(tilintarkastamaton) 

1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009 

Tulos 175 4 260 

Muut laajan tuloksen erät 
   Muuntoerot 901 388 -563 
   Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojauksen 
   arvostustuotot/-kulut -229 -27 114 
   Rahavirtojen suojaus -233 -384 25 
   Available-for-sale sijoitukset 16 -6 48 
   Muut lisäykset/vähennykset -51 -15 -7 
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 102 102 -44 

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 506 58 -427 

Laaja tulos 681 62 -167 

Laajan tuloksen jakautuminen 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos 875 202 429 
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus tuloksesta -194 -140 -596 

681 62 -167 
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KONSERNITASE, IFRS, milj. EUR  
(tilintarkastamaton) 
VASTAAVAA 31.03.2010 31.03.2009 31.12.2009 
Pitkäaikaiset varat 
    Aktivoidut tuotekehitysmenot 114 231 143 
    Liikearvo 5 524 6 584 5 171 
    Muut aineettomat hyödykkeet 2 635 3 760 2 762 
    Aineelliset hyödykkeet 1 888 2 080 1 867 
    Osuudet osakkuusyhtiöissä 122 95 69 
    Available-for-sale-sijoitukset 611 537 554 
    Laskennalliset verosaamiset 1 453 2 127 1 507 
    Pitkäaikaiset lainasaamiset 66 28 46 
    Muut sijoitukset 6 13 6 

12 419 15 455 12 125 
Lyhytaikaiset varat 
    Vaihto-omaisuus 2 020 2 292 1 865 
    Myyntisaamiset 7 562 8 931 7 981 
    Siirtosaamiset ja ennakkomaksut 4 666 4 561 4 551 
    Lyhytaikainen osuus pitkäaikaisista lainasaamisista 17 99 14 
    Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 102 515 329 
    Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut sijoitukset, likvidit.varat 599 - 580 
    Available-for-sale-sijoitukset, likvidit varat  2 938 1 130 2 367 
    Available-for-sale-sijoitukset, rahavarat  4 612 5 370 4 784 
    Rahat ja pankkisaamiset 1 552 1 614 1 142 

24 068 24 512 23 613 
Yhteensä 36 487 39 967 35 738 

VASTATTAVAA 
Oma pääoma 
    Osakepääoma 246 246 246 
    Ylikurssirahasto 277 366 279 
    Omat osakkeet -670 -775 -681 
    Muuntoerot 574 707 -127 
    Arvonmuutosrahasto -55 -210 69 
    Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 3 164 3 210 3 170 
    Kertyneet voittovarat  10 430 10 831 10 132 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 13 966 14 375 13 088 
Määraysvallattomille omistajille kuuluva osuus  1 943 2 155 1 661 
Oma pääoma yhteensä 15 909 16 530 14 749 

Pitkäaikainen vieras pääoma 
    Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvelat 4 065 3 076 4 432 
    Laskennalliset verovelat 1 256 1 672 1 303 
    Muut pitkäaikaiset velat 71 68 66 

5 392 4 816 5 801 
Lyhytaikainen vieras pääoma 
    Lyhytaikainen osuus pitkäaikaisista veloista 22 54 44 
    Lyhytaikaiset rahoituslainat  662 2 656 727 
    Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat 395 373 245 
    Ostovelat 4 790 5 223 4 950 
    Siirtovelat  6 561 6 806 6 504 
    Varaukset 2 756 3 509 2 718 

15 186 18 621 15 188 
Yhteensä 36 487 39 967 35 738 
Korolliset velat 4 749 5 786 5 203 
Oma pääoma/osake, EUR 3,77 3,88 3,53 
Osakkeiden määrä (1 000 osaketta) 1) 3 708 800 3 703 185 3 708 262 
1) Ei sisällä konserniyhtiöiden omistamia osakkeita. 

  



 

 

 OSAVUOSIKATSAUS 23(27) 

   
Nokia Oyj 22.4.2010 klo 13.00  
 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS, milj. EUR 
(tilintarkastamaton) 

1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009 
Liiketoiminnan rahavirta 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos 349 122 891 
    Oikaisut yhteensä 543 450 3 390 
    Nettokäyttöpääoman muutos 289 358 140 
Liiketoiminnan rahavirta 1 181 930 4 421 
    Saadut korot 21 57 125 
    Maksetut korot -43 -76 -256 
    Muut rahoituserät 104 -430 -128 
    Maksetut verot -308 -205 -915 
Liiketoiminnan nettorahavirta 955 276 3 247 

Investointien rahavirta 
Hankitut konserniyhtiöt, vähennettynä hankintahetken rahavaroilla - -19 -29 
Lyhytaikaisten available-for-sale-sijoitusten lisäys, likvidit varat -2 122 -107 -2 800 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien sijoitusten lisäys, likvidit 
varat - - -695 
Pitkäaikaisten available-for-sale-sijoitusten lisäys -51 -43 -95 
Hankitut osuudet osakkuusyhtiössä -26 -28 -30 
Aktivoitujen tuotekehitysmenojen lisäys - -18 -27 
Pitkäaikaisten lainasaamisten takaisinmaksu ja myynti - 7 - 
Muiden pitkäaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+) - - 2 
Lyhytaikaisten saamisten vähennys  -1 - 2 
Investoinnit aineellisiin ja muihin aineettomiin hyödykkeisiin -114 -144 -531 
Myydyt osakkuusyhtiöt - 12 40 
Myydyt liiketoiminnat - - 61 
Lyhytaikaisten available-for-sale-sijoitusten erääntyminen ja myynti, 
likvidit varat 1 559 253 1 730 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien sijoitusten erääntyminen ja 
myynti, likvidit varat - - 108 
Pitkäaikaisten available-for-sale-sijoitusten myynti 8 - 14 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 3 3 100 
Saadut osingot - - 2 
Investointien nettorahavirta -744 -84 -2 148 

Rahoitustoimintojen rahavirta 
Pitkäaikaisten velkojen lisäys - 2 250 3 901 
Pitkäaikaisten velkojen vähennys -1 -5 -209 
Lyhytaikaisten velkojen vähennys  -111 -1 008 -2 842 
Osingonjako  - -29 -1 546 
Rahoitustoimintojen nettorahavirta -112 1 208 -696 

Muuntoero-oikaisu 139 36 -25 
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) 238 1 436 378 

Rahavarat tilikauden alussa 5 926 5 548 
 

 5 548 
Rahavarat tilikauden lopussa 6 164 6 984 5 926 

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, milj. EUR  
(tilintarkastamaton) 
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Oma pääoma 31.12.2008 246 442 -1 881 341 62 3 306 11 692 14 208 2 302 16 510 

Muuntoerot 386 386 3 389 

Ulkomaiseen yksikköön tehdyn 
nettosijoituksen suojauksen 
arvostustuotot, verojen jälkeen -20 -20 -20 
Rahavirtojen suojaus, verojen 
jälkeen -267 -267 -22 -289 
Available-for-sale -sijoitukset -5 -5 -5 
Muut lisäykset/vähennykset -14 -14 -2 -16 
Katsauskauden tulos 122 122 -119 3 
Katsauskauden laaja tulos - - - 366 -272 - 108 202 -140 62 
Osakeperusteisten ohjelmien 
kulukirjaus -23 -23 -23 
Verohyöty osakeperusteisten 
ohjelmien kulukirjauksista -12 -12 -12 
Tulosperusteisten ja ehdollisten 
osakkeiden suorittaminen -41 137 -96 - - 
Omien osakkeiden mitätöinti 969 -969 - - 
Osingonjako - -7 -7 
Muut muutosket yhteensä - -76 1 106 - - -96 -969 -35 -7 -42 

Oma pääoma 31.03.2009 246 366 -775 707 -210 3 210 10 831 14 375 2 155 16 530 

Oma pääoma 31.12.2009 246 279 -681 -127 69 3 170 10 132 13 088 1 661 14 749 

Muuntoerot 871 871 30 901 

Ulkomaiseen yksikköön tehdyn 
nettosijoituksen suojauksen 
arvostustuotot, verojen jälkeen -170 -170 -170 
Rahavirtojen suojaus, verojen 
jälkeen -137 -137 -50 -187 
Available-for-sale -sijoitukset 13 13 13 
Muut lisäykset/vähennykset -51 -51 -51 
Katsauskauden tulos 349 349 -174 175 
Katsauskauden laaja tulos - 701 -124 - 298 875 -194 681 
Yrityskauppoihin liittyvien 
optioiden toteutus -1 -1 -1 
Osakeperusteisten ohjelmien 
kulukirjaus 6 6 6 
Verohyöty osakeperusteisten 
ohjelmien kulukirjauksista 1 1 1 
Tulosperusteisten ja ehdollisten 
osakkeiden suorittaminen -8 10 -6 -4 -4 
Omien osakkeiden luovutus 1 1 1 
Lainan konvertointi omaksi 
pääomaksi - 500 500 
Osingonjako - -24 -24 
Muut muutokset yhteensä - -2 11 - - -6 - 3 476 479 

Oma pääoma 31.03.2010 246 277 -670 574 -55 3 164 10 430 13 966 1 943 15 909 
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VASTUUSITOUMUKSET, milj. EUR  
(tilintarkastamaton) 

Konserni 
31.03.2010 31.03.2009 31.12.2009 

Omasta puolesta annetut vakuudet 
Annetut kiinteistökiinnitykset 18 18 18 
Annetut pantit 13 11 13 

Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten 
puolesta 
Lainatakaukset - - - 
Muut takaukset 1 374 2 673 1 350 

Muut vastuusitoumukset 
Lainatakaukset - 1 - 
Muut takaukset 8 1 3 

Leasingvastuut 1 190 1 321 1 222 

Rahoitussitoumukset 
Asiakasrahoitus 93 193 99 
Pääomasijoitussitoumukset 293 391 293 

 
Nokian tilintarkastamattoman osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS). 
Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat samat kuin Nokian konsernitilinpäätöksessä vuodelta 
2009.  
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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 niiden yhdistelmien julkistuksiin ja 
toimituksiin liittyvät ajankohdat; B) kykymme kehittää, tarjota käyttöön ja kaupallistaa uusia teknologioita, tuotteita ja palveluja sekä niiden 
yhdistelmiä; C) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; D) tuotteidemme ja palvelujemme sekä niiden 
yhdistelmien teollisuusalan volyymeja kehitystä, markkinaosuutta, hintoja, liikevaihtoa ja katteita koskevat arviot ja tavoitteet; E) 
toiminnallisia tavoitteita ja liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; F) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien 
lopputulos; G) arviot koskien yrityskauppojen ja uudelleenjärjestelyiden menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme 
saavuttaa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet yrityskauppojen tai uudelleenjärjestelyiden toteuduttua; ja H) 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) tuotteidemme ja palvelujemme sekä niiden 
yhdistelmien kilpailukyky ja laatu; 2) kykymme kehittää tai hankkia tarkoituksenmukaisia teknologioita oikea-aikaisesti ja 
menestyksekkäästi ja kaupallistaa sitä uusina kehittyneinä tuotteina ja palveluina sekä niiden yhdistelminä, mukaan lukien kykymme saada 
sovelluskehittäjät ja sisällöntuottajat kehittämään sovelluksia ja tarjoamaan sisältöä käytettäväksi laitteissamme; 3) kykymme mukauttaa 
liiketoimintamme tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja kannattavasti yhdistelmälaitemarkkinoiden sekä palvelumarkkinoiden vaatimuksiin; 4) 
kova kilpailutilanne eri toimialoillamme ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai menestyksellisesti vastata 
kilpailuympäristömme muutoksiin; 5) mitkä tahansa todelliset tai väitetyt viat tai muut tuotteidemme ja palveluidemme sekä niiden 
yhdistelmien laatuun, turvallisuuteen tai tietoturvaan liittyvät ongelmat; 6) langattoman viestinnän ja kiinteiden verkkojen toimialan 
kehitys sekä yleinen maailmanlaajuinen ja alueellinen taloudellinen tilanne; 7) kustannusten menestyksekäs hallitseminen; 8) 
valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron sekä Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin ja 
Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 9) toimittajiemme, yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme menestys, 
taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 10) kykymme hankkia keskeytyksettä riittäviä määriä kohtuullisen hintaisia ja laatuisia täysin toimivia 
komponentteja, osarakenteita, ohjelmistoja, sovelluksia ja sisältöä; 11) menestyksemme yhteistyöjärjestelyissä kolmansien osapuolten 
kanssa koskien uusia teknologioita tai uusia tuotteita ja palveluita mukaan lukien sovellukset ja sisältö; 12) kykymme ylläpitää 
menestyksekkäästi tuotannon ja logistiikan tehokkuutta sekä varmistaa tuotteiden ja palvelujen sekä niiden yhdistelmien laatu, turvallisuus, 
tietoturva ja oikea-aikaiset toimitukset; 13) kykymme hallita varastoamme ja sopeutua oikea-aikaisesti tuotteidemme kysynnän muutoksiin; 
14) kykymme suojata monimutkaisia teknologioita, joita Nokia tai muut kehittävät tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten 
väitteiltä että olisimme loukanneet suojattuja immateriaalioikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme ja palveluissamme sekä niiden 
yhdistelmissä käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin 15) kykymme suojata useita Nokian, NAVTEQin ja 
Nokia Siemens Networksin patentoimia, standardisoituja tai immateriaalioikeuksien piirissä olevia teknologioita kolmansien osapuolien 
loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jotka tähtäävät immateriaalioikeuksiemme mitätöimiseen; 16) eri valtioiden toimintatapojen, 
kauppapolitiikkojen, lakien tai säännösten muutosten vaikutukset sekä poliittiset tai taloudelliset epävakaudet maissa, joissa meillä on 
liiketoimintaa; 17) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 18) kykymme pitää palveluksessa, 
kannustaa, kehittää ja rekrytoida päteviä työntekijöitä; 19) oikeudenkäyntien epäsuotuisa lopputulos; 20) väitteet siitä, että tukiasemien ja 
matkaviestimien synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja 
julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; 21) kykymme saavuttaa tavoitellut Nokia Siemens Networksin kustannussäästöt ja 
lisätä sen kannattavuutta sekä toteuttaa siihen liittyviä uudelleenjärjestelyitä tehokkaasti ja oikea-aikaisesti; 22) kehitys suurissa, 
monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 23) 
asiakasrahoitusriskiemme hallinta erityisesti verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 24) mahdolliset käynnissä olevat tai 
muut viranomaistutkimukset, jotka kohdistuvat tiettyjen Siemens AG:n ("Siemens") entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin, jotka 
voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemen Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin; 25) 
häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä 
Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2009 päättynyttä 
tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F). 11-32 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 – 22.4.2010 
 
Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut:  
 
Nokia 
Viestintä 
Puh. 07180 34900 
Sähköposti: press.services@nokia.com 
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Sijoittajasuhteet, Eurooppa: 
Puh. 07180 34 927 
Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat: 
Puh. +1 914 3680 555 
 

- Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2010 toisen osavuosikatsauksen 22.7. 2010. 
- Nokian varsinainen yhtiökokous pidetään 6.5.2010. 
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