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Nokian vuoden 2010 kolmannen neljänneksen liikevaihto 10,3 miljardia euroa, ei-IFRS-
osakekohtainen tulos 0,14 euroa 
- Matkaviestinten keskimääräinen myyntihinta nousi 4 euroa vuoden 2010 toisesta neljänneksestä 
- Komponenttien saatavuus rajoitti matkaviestinten myyntiä ja vaikutti katteisiin  
 

 

 
Alaviite 1 liittyen ei-IFRS-tulokseen: Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä kertaluonteisia eriä minään raportointijaksoina. 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 tämän tiedotteen sivuilla 3, 17-19 ja 
20-21.  
Nokia arvioi, että ei-IFRS-tunnusluvut antavat sekä yhtiön johdolle että sijoittajille 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 kolmannelta neljännekseltä ja vuoden 2009 kolmannelta neljännekseltä taulukoissa tämän tiedotteen 
sivuilla 14-15 ja 17-21. Vuoden 2010 toisen neljänneksen ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys löytyy 22.7.2010 julkaistun vuoden 2010 toisen neljänneksen 
osavuosikatsauksen sivuilta 11-12 ja 14-18. 

Alaviite 2: Nokian raportoitu liikevaihto oli 29 795 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos (laimennettu) oli 0,30 euroa 1.1.2010 – 30.9.2010. Lisätietoja 1.1.2010 – 
30.9.2010 tuloksesta on esitetty tämän tiedotteen sivuilla 12, 15 ja 22-25.  

 Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen ei-IFRS-tulos1,2 

Miljoonaa euroa 7-9/2010 7-9/2009 

Muutos 
 7-9/2010 vs.  

7-9/2009 4-6/2010 

Muutos  
7-9/2010 vs.  

4-6/2010 
Liikevaihto 10 271 9 810 5 % 10 005 3 % 
  Devices & Services 7 174 6 915 4 % 6 800 6 % 
  NAVTEQ 252 166 52 % 253 0 % 
  Nokia Siemens Networks 2 943 2 760 7 % 3 039 -3 % 
         
Liikevoitto 634 741 -14 % 660 -4 % 
  Devices & Services  750 787 -5 % 647 16 % 
  NAVTEQ 74 43 72 % 50 48 % 
  Nokia Siemens Networks  -116 -53  51  
         
Liikevoittoprosentti 6,2 % 7,6 %  6,6 %  
  Devices & Services  10,5 % 11,4 %  9,5 %  
  NAVTEQ 29,4 % 25,9 %  19,8 %  
  Nokia Siemens Networks  -3,9 % -1,9 %  1,7 %  
         
Tulos/osake, laimennettu, 
euroa 

 
0,14  

 
0,17 

 
-18 % 

 
0,11  

 
27 % 

 Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen raportoitu tulos2 

Miljoonaa euroa 7-9/2010 7-9/2009 

Muutos 
 7-9/2010 vs.  

7-9/2009 4-6/2010 

Muutos  
7-9/2010 vs.  

4-6/2010 
Liikevaihto 10 270 9 810 5 % 10 003 3 % 
  Devices & Services 7 173 6 915 4 % 6 799 6 % 
  NAVTEQ 252 166 52 % 252 0 % 
  Nokia Siemens Networks 2 943 2 760 7 % 3 039 -3 % 
         
Liikevoitto 403 -426  295 37 % 
  Devices & Services  807 785 3 % 643 26 % 
  NAVTEQ -48 -68  -81  
  Nokia Siemens Networks  -282 -1 107  -179  
         
Liikevoittoprosentti 3,9 % -4,3%  2,9%  
  Devices & Services  11,3 % 11,4%  9,5%  
  NAVTEQ -19,0 % -41,0%  -32,1%  
  Nokia Siemens Networks  -9,6 % -40,1%  -5,9%  
         
Tulos/osake, laimennettu, 
euroa 

 
0,14  

 
-0,15 

  
0,06  

 
133 % 
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VUODEN 2010 KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN PÄÄKOHDAT 
- Nokian liikevaihto oli 10,3 miljardia euroa, ja se kasvoi 5 % vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen verrattuna ja 3 % 

vuoden 2010 toiseen neljännekseen verrattuna (ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta lasku 2 % ja kasvu 1 %). 
- Devices & Services –ryhmän liikevaihto oli 7,2 miljardia euroa, ja se kasvoi 4 % vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen 

verrattuna ja 6 % vuoden 2010 toiseen neljännekseen verrattuna (ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta lasku 5 % 
ja kasvu 2 %). 

- Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 159 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 % vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen 
verrattuna ja 1 % vuoden 2010 toiseen neljännekseen verrattuna. Laskutus oli 325 miljoonaa euroa ja se kasvoi 89 % 
vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen verrattuna ja 10 % vuoden 2010 toiseen neljännekseen verrattuna. 

- Nokian matkaviestinten kappalemääräinen myynti oli 110,4 miljoonaa laitetta eli 2 % enemmän kuin vuoden 2009 
kolmannella neljänneksellä ja 1 % vähemmän kuin vuoden 2010 toisella neljänneksellä. 

- Nokian yhdistelmälaitteiden (älypuhelimet ja mobiilitietokoneet) kappalemääräinen myynti oli 26,5 miljoonaa laitetta 
eli 61 % enemmän kuin vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä ja 10 % enemmän kuin vuoden 2010 toisella 
neljänneksellä. 

- Nokian matkaviestinten keskimääräinen myyntihinta (mukaan lukien palveluista tuleva liikevaihto) oli 65 euroa, kun se 
vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä oli 64 euroa ja vuoden 2010 toisella neljänneksellä 61 euroa. 

- Devices & Services –ryhmän bruttokateprosentti oli 29,0 ja se laski vuoden 2009 kolmannen neljänneksen 30,9:stä ja 
vuoden 2010 toisen neljänneksen 30,2:sta. 

- Devices & Services –ryhmän ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 10,5 ja se laski vuoden 2009 kolmannen neljänneksen 
11,4:stä ja kasvoi vuoden 2010 toisen neljänneksen 9,5:stä. 

- NAVTEQin liikevaihto oli 252 miljoonaa euroa. Se kasvoi 52 % vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen verrattuna ja 
pysyi samalla tasolla vuoden 2010 toiseen neljännekseen verrattuna (ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta kasvu 
47 % ja lasku 2 %). 

- Nokia Siemens Networksin liikevaihto oli 2,9 miljardia euroa ja se nousi 7 % vuoden 2009 kolmannesta neljänneksestä 
ja laski 3 % vuoden 2010 toisesta neljänneksestä (ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta pysyi samana ja laski 4 %). 

- Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli -3,9 % ja se laski vuoden 2009 kolmannen 
neljänneksen -1,9:stä ja vuoden 2010 toisen neljänneksen 1,7:stä.  

- Nokian liiketoiminnan nettorahavirta oli 439 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan rahavirta oli 1 206 miljoonaa euroa.  
- Kassa ja muut likvidit varat olivat 10,2 miljardia euroa, ja nettokassa ja muut likvidit varat olivat 4,4 miljardia euroa 

30.9.2010. 
- Nokian veroihin vaikutti yhä kielteisesti se, että tietyistä Nokia Siemens Networksin laskennallisista veroeristä ei kirjata 

verohyötyä. Vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä tämän vaikutuksen ylitti tiettyjen maiden osinkojen 
lähdeverolainsäädännön muutosten tähän neljännekseen kohdistuvasta vaikutuksesta johtuva Devices & Services –
ryhmän alempi verotaso. Nokian pitkän aikavälin arvioitua 26 %:n veroprosenttia soveltaen ei-IFRS-osakekohtainen 
tulos olisi ollut noin 1,5 eurosenttiä alempi.  

 
TOIMITUSJOHTAJA STEPHEN ELOP 
“Ensimmäisen Nokia-kuukauteni aikana olen löytänyt yhtiön, jolla on monia merkittäviä vahvuuksia ja jonka historialliset 
saavutukset ovat vertaansa vailla tällä toimialalla. Toisaalta yhtiömme on keskellä merkittävää toimialamuutosta ja 
viimeaikaiset tulokset osoittavat, että meidän on määriteltävä uudelleen roolimme ja oma lähestymistapamme tässä 
teollisuudessa. 
 
Jotkut hiljattain markkinoille tuoduista tuotteistamme osoittavat, että meillä on osaamista, kyky innovoida sekä resurssit, 
joita tarvitaan tämän muutoskauden johtamiseen. Tulemme tekemään sekä strategisia että operatiivisia parannuksia, 
jotka ovat välttämättömiä voidaksemme edelleen ilahduttaa kuluttajia sekä tuottaa erinomaisia taloudellisia tuloksia 
osakkeenomistajillemme.” 
 
TOIMIALAN JA NOKIAN NÄKYMÄT 
- Nokia arvioi Devices & Services –ryhmän liikevaihdon olevan 8,2 - 8,7 miljardia euroa vuoden 2010 viimeisellä 

neljänneksellä. 
- Nokia arvioi Devices & Services –ryhmän ei-IFRS-liikevoittoprosentin olevan 10 -12 vuoden 2010 viimeisellä 

neljänneksellä. 
- Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat Nokia Siemens Networksin liikevaihdon olevan 3,4 – 3,8 miljardia euroa 

vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä.  
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- Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat Nokian Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentin olevan 2 – 5 vuoden 

2010 viimeisellä neljänneksellä.  
- Nokia arvioi nyt, että matkaviestintoimialan kappalemääräinen myynti kasvaa yli 10 % vuonna 2010 vuoteen 2009 

verrattuna (käyttäen Nokian vuoden 2010 alusta soveltamaa tarkistettua matkaviestinmarkkinamääritelmää). Nokia 
arvioi aiemmin matkaviestintoimialan kappalemääräisen myynnin kasvavan noin 10 % vuonna 2010 vuoteen 2009 
verrattuna.  

- Nokian arvioi nyt, että sen markkinaosuus matkaviestimien kappalemääräisestä myynnistä laskee hieman vuonna 2010 
vuoteen 2009 verrattuna. Nokian tavoitteena oli aiemmin, että sen markkinaosuus matkaviestimien 
kappalemääräisestä myynnistä pysyy samana vuonna 2010 vuoteen 2009 verrattuna. 

- Nokia arvioi edelleen, että sen euromääräinen osuus matkaviestinmarkkinoista on hieman alempi vuonna 2010 
vuoteen 2009 verrattuna. 

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

- Nokia arvioi edelleen, että Devices & Services -ryhmän ei-IFRS-liikevoittoprosentti on 10 - 11 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.  
- Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat edelleen, että Nokia Siemens Networks säilyttää markkinaosuutensa 

vuonna 2010. 
- Nokian ja Nokia Siemens Networksin tavoitteena ovat edelleen vuosittaiset 500 miljoonan euron säästöt Nokia 

Siemens Networksin ei-IFRS-toimintakuluissa ja välillisissä tuotantokustannuksissa vuoden 2011 loppuun mennessä 
vuoden 2009 lopun tasoon verrattuna.  

- Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat edelleen, että Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentti on 
nollasta kahteen vuonna 2010. 
 
  

VUODEN 2010 KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN TALOUDELLISET PÄÄKOHDAT 
(Vertailu on tehty vuoden 2009 kolmannen neljänneksen lukuihin, ellei toisin ole mainittu) 
 

 
Ei-IFRS-tunnuslukuihin eivät sisälly seuraavat erät:  

Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen 231 miljoonaa euroa (netto), johon sisältyvät: 
- 61 miljoonaa euroa aiempiin vuosiin liittyviä tullimaksujen palautuksia. 
- 49 miljoonan euron Nokian Siemens Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista kertaeristä johtuva kuluerä. 
- 117 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka 

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

johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta. 
- 4 miljoonaa euroa Devices & Services -ryhmän aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon 

kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat OZ Communications -, Novarra-,  MetaCarta- ja Motally-yrityskaupoista. 
 

Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen verot: aiempiin vuosiin kohdistuva 127 miljoonan euron määräinen kirjanpidollinen 
verohyöty, joka johtui vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä toteutuneista tiettyjen maiden osinkojen 
lähdeverolainsäädännön taannehtivista muutoksista. 
 
Vuoden 2010 toisen neljänneksen 365 miljoonaa euroa, johon sisältyvät:  
- 114 miljoonan euron Nokian Siemens Networksin uudelleenjärjestelyistä ja muista kertaeristä johtuva kuluerä. 
- 116 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka 

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

johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta. 
- 4 miljoonaa euroa Devices & Services -ryhmän aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon 

kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat OZ Communications -, Novarra- ja MetaCarta-yrityskaupoista. 
 
Vuoden 2009 kolmannen neljänneksen 1 167 miljoonaa euroa, johon sisältyvät:  
– 908 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin liikearvon arvonalennus.  
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– 29 miljoonan euron kuluerä, joka johtuu Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelystä ja muista kertaeristä. 
– 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. 

  
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 2010 kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 10,3 miljardia euroa, ja se kasvoi 5 % vuoden 2009 kolmannen 
neljänneksen 9,8 miljardiin euroon verrattuna ja 3 % vuoden 2010 toisen neljänneksen 10,0 miljardiin euroon verrattuna.  
Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta liikevaihto olisi laskenut 2 % vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen verrattuna 
ja kasvanut 1 % vuoden 2010 toiseen neljännekseen verrattuna. 
 
Seuraavassa taulukossa esitetään sekä raportoidun liikevaihdon kasvu että liikevaihdon kasvu ilman 
valuuttakurssimuutosten vaikutusta vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen ja 
vuoden 2010 toiseen neljännekseen verrattuna.  
 
VUODEN 2010 KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO 
Raportoitu ja ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 

 

Muutos 
 7-9/2010 vs. 

 7-9/2009 

Muutos  
7-9/2010 vs.  

4-6/2010 
Liikevaihto – raportoitu  5 % 3 % 
Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 -2 % 1 % 
     Devices & Services –ryhmän liikevaihto – raportoitu  4 % 6 % 
Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 -5 % 2 % 
   NAVTEQin liikevaihto – raportoitu 52 % 0 % 
Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 47 % -2 % 
     Nokia Siemens Networksin liikevaihto – raportoitu 7 % -3 % 
Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1  0 % -4 % 

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 kolmannen neljänneksen raportoitu liikevoitto kasvoi 403 miljoonaan euroon, kun raportoitu 
liiketappio vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä oli 426 miljoonaa euroa ja raportoitu liikevoitto vuoden 2010 toisella 
neljänneksellä oli 295 miljoonaa euroa. Nokian vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen raportoitu liikevoittoprosentti 
oli 3,9, kun se vuoden 2009 vastaavalla ajanjaksolla oli -4,3 ja vuoden 2010 toisella neljänneksellä 2,9.  Nokian vuoden 2010 
kolmannen neljänneksen ei-IFRS-liikevoitto laski 634 miljoonaan euroon, kun se vuoden 2009 vastaavalla ajanjaksolla oli 
741 miljoonaa euroa ja vuoden 2010 toisella neljänneksellä 660 miljoonaa euroa. Nokian vuoden 2010 kolmannen 
neljänneksen ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 6,2, kun se vuoden 2009 vastaavalla ajanjaksolla oli 7,6 ja vuoden 2010 toisella 
neljänneksellä 6,6. Nokian ei-IFRS-liikevoittoprosentin lasku vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä vuoden 2009 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui Devices & Services –ryhmän ja Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-
liikevoittoprosenttien laskusta, mitä vain osin tasoitti NAVTEQin ei-IFRS-liikevoittoprosentin kasvu. Nokia Siemens 
Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentin laskua vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä vuoden 2010 toiseen neljännekseen 
verrattuna tasoitti suurilta osin Devices & Services –ryhmän ja NAVTEQin ei-IFRS-liikevoittoprosenttien kasvu.  
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Seuraavassa taulukossa esitetään Nokian kassavirta mainituilla ajanjaksoilla sekä taloudellinen tilanne mainittujen 
ajanjaksojen lopussa ja vertailut vuoden 2009 vastaavaan neljännekseen  ja tämän vuoden edelliseen neljännekseen.  
 
NOKIAN KASSAVIRTA JA TALOUDELLINEN TILANNE 

Miljoonaa euroa 7-9/2010 7-9/2009 

 
Muutos 

 7-9/2010 vs. 
 7-9/2009 4-6/2010 

Muutos  
7-9/2010 vs.  

4-6/2010 
Liiketoiminnan nettorahavirta 439 720 -39 % 944 -53 % 
Liiketoiminnan rahavirta 1 206 1 052 15 % 1 432 -16 % 
Kassa ja muut likvidit varat 10 235 7 432 38 % 9 463 8 % 
Nettokassa ja muut likvidit varat1 4 375 2 133 105 % 4 088 7 % 
Nettovelan suhde omaan pääomaan 

(gearing) -29 % -15 %  -27 %  
Alaviite 1: Kassa ja muut likvidit varat vähennettynä korollisilla veloilla.  
 
Nettokäyttöpääoman parannukset vaikuttivat positiivisesti liiketoiminnan rahavirtaan vuoden 2010 kolmannella 
neljänneksellä vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Vuoden 2010 kolmannella 
neljänneksellä nettokäyttöpääoman laskun myönteinen vaikutus oli pienempi kuin 2010 toisella neljänneksellä, ja tämä 
johti alempaan liiketoiminnan nettorahavirtaan vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä vuoden 2010 toiseen 
neljännekseen verrattuna. Vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä seurasi kassastamaksuja, jotka johtuivat 
operatiiviseen liiketoimintaan sekä tase-eriin kohdistuvista valuuttakurssisuojaustoimenpiteistä, ja tämä johti 
liiketoiminnan rahavirran laskuun vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon ja 
vuoden 2010 toiseen neljännekseen verrattuna. Kassa ja muut likvidit varat sekä nettokassa ja muut likvidit varat 
kasvoivat edelleen vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä positiivisesta kassavirtakehityksestä johtuen. 
 
Devices & Services 
 
Liikevaihto: 

 

Seuraavassa taulukossa esitetään Devices & Services -ryhmän liikevaihto kategorioittain mainituilla ajanjaksoilla 
sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja tämän vuoden edelliseen vuosineljännekseen.  

DEVICES & SERVICES –RYHMÄN LIIKEVAIHTO KATEGORIOITTAIN 

Miljoonaa euroa 7-9/2010 7-9/2009 

Muutos  
7-9/2010 vs. 

 7-9/2009 4-6/2010 

Muutos  
7-9/2010 vs.  

4-6/2010 
Matkapuhelimet1 3 560 3 790 -6 % 3 369 6 % 
Yhdistelmälaitteet2 3 613 3 125 16 % 3 429 5 % 
Yhteensä 7 173 6 915 4 % 6 799 6 % 
Alaviite 1: Series 30- ja Series 40 -alustoille pohjautuvat matkapuhelimet, joihin sisältyvät laitteet puheeseen keskittyvistä 
peruspuhelimista lukuisilla 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.  
 
Seuraavassa taulukossa esitetään Devices & Services -ryhmän liikevaihto alueittain mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut 
edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.  
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DEVICES & SERVICES –RYHMÄN LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN 

Miljoonaa euroa 7-9/2010 7-9/2009 

Muutos 
7-9/2010 vs.  

7-9/2009 4-6/2010 

Muutos 
7-9/2010 vs. 

4-6/2010 
Eurooppa 2 289 2 443 -6 % 2 173 5 % 
Lähi-Idän ja Afrikan alue 930 963 -3 % 934 0 % 
Kiinan alue 1 654 1 400 18 % 1 373 20 % 
Aasian ja Tyynenmeren alue 1 504 1 470 2 % 1 543 -3 % 
Pohjois-Amerikka 226 198 14 % 223 1 % 
Latinalainen Amerikka 570 441 29 % 553 3 % 
Yhteensä 7 173 6 915 4 % 6 799 6 % 
 
Liikevaihdon 4 %:n kasvu vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui 
pääosin Nokian matkaviestinten korkeammasta keskimääräisestä myyntihinnasta ja suuremmasta kappalemääräisestä 
myynnistä useimmilla maantieteellisillä alueilla. Liikevaihdon 6 %:n kasvu vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä vuoden 
2010 toiseen neljännekseen verrattuna johtui pääosin Nokian matkaviestinten korkeammasta keskimääräisestä 
myyntihinnasta. Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen liikevaihtoon vaikutti kielteisesti eräiden komponenttien koko 
teollisuudenalaa koskeva puute erityisesti alemman hintaluokan markkinoilla, missä Nokian asema on vahva. Arvioimme 
komponenttipulan jatkuvan läpi vuoden 2010 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2011 puolelle.  Ilman 
valuuttakurssimuutosten vaikutusta Devices & Services –ryhmän liikevaihto olisi vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä 
laskenut 5 % vuoden 2009 vastaavaan neljännekseen verrattuna ja kasvanut 2 % vuoden 2010 toiseen neljännekseen 
verrattuna.  
 
Palveluliiketoiminnan osuus Devices & Services –ryhmän liikevaihdosta oli 159 miljoonaa euroa vuoden 2010 kolmannella 
neljänneksellä, kun se vuoden 2009 vastaavalla ajanjaksolla oli 148 miljoonaa euroa ja vuoden 2010 toisella neljänneksellä 
158 miljoonaa euroa. Palveluliiketoiminnan laskutus vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä oli 325 miljoonaa euroa, kun 
se vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä oli 172 miljoonaa euroa ja vuoden 2010 toisella neljänneksellä 295 miljoonaa 
euroa.  
 
Kappalemääräinen myynti ja markkinaosuus: 

 

Seuraavassa taulukossa esitetään Nokian matkaviestimien kappalemääräinen 
myynti kategorioittain mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja tämän vuoden 
edelliseen vuosineljännekseen.  

DEVICES & SERVICES –RYHMÄN MATKAVIESTIMIEN KAPPALEMÄÄRÄINEN MYYNTI KATEGORIOITTAIN 

Miljoonaa laitetta 7-9/2010 7-9/2009 

Muutos  
7-9/2010 

vs. 
 7-9/2009 4-6/2010 

Muutos  
7-9/2010 

vs.  
4-6/2010 

Matkapuhelimet1 83,9 92,1 -9 % 87,1 -4 % 
Yhdistelmälaitteet2 26,5 16,4 61 % 24,0 10 % 
Yhteensä 110,4 108,5 2% 111,1 -1% 
Alaviite 1: Series 30- ja Series 40 -alustoille pohjautuvat matkapuhelimet, joihin sisältyvät laitteet puheeseen keskittyvistä 
peruspuhelimista lukuisilla 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.  
 
Matkaviestinmarkkinoiden kappalemääräinen myynti vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä oli Nokian alustavan arvion 
mukaan 364 miljoonaa laitetta, eli se kasvoi 14 % vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 8 % vuoden 2010 
toiseen neljännekseen verrattuna. Nokian alustavan arvion mukaan yhtiön matkaviestinmarkkinaosuus vuoden 2010 
kolmannella neljänneksellä oli 30 %, ja se laski vuoden 2009 kolmannen neljänneksen arvioidusta 34 %:sta ja vuoden 2010 
toisen neljänneksen arvioidusta 33 %:sta (käyttäen Nokian vuoden 2010 alusta soveltamaa tarkistettua 
matkaviestinmarkkinamääritelmää, jota sovelletaan takautuvasti vuoden 2009 osalta yksinomaan vertailtavuuden 
mahdollistamiseksi).  
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Yhdistelmälaitteiden osuus matkaviestinmarkkinoiden kokonaismyynnistä vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä kasvoi 
Nokian alustavan arvion mukaan 70,4 miljoonaan laitteeseen, eli se kasvoi 57 % vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon 
verrattuna ja 19 % vuoden 2010 toiseen neljännekseen verrattuna. Nokian alustavan arvion mukaan sen 
yhdistelmälaitemarkkinaosuus oli 38 % vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä, kun se vuoden 2009 vastaavalla 
ajanjaksolla oli arviolta 37 % ja vuoden 2010 toisella neljänneksellä arviolta 41 %. 
 
Seuraavassa taulukossa esitetään Devices & Services –ryhmän kappalemääräinen myynti alueittain mainituilla ajanjaksoilla 
sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.  
 
DEVICES & SERVICES –RYHMÄN MATKAVIESTIMIEN KAPPALEMÄÄRÄINEN MYYNTI ALUEITTAIN 

Miljoonaa kappaletta 7-9/2010 7-9/2009 

Muutos  
7-9/2010 vs. 

 7-9/2009 4-6/2010 

Muutos  
7-9/2010 vs.  

4-6/2010 
Eurooppa 29,2 27,1 8 % 26,1 12 % 
Lähi-idän ja Afrikan alue 18,4 19,6 -6 % 21,0 -12 % 
Kiinan alue 20,2 18,5 9 % 19,3 5 % 
Aasian ja Tyynenmeren alue 27,8 30,5 -9 % 30,8 -10 % 
Pohjois-Amerikka 3,2 3,1 3 % 2,6 23 % 
Latinalainen Amerikka 11,6 9,7 20 % 11,2 4 % 
Yhteensä 110,4 108,5 2 % 111,1 -1 % 
 
Parantunut yleinen kysyntätilanne vaikutti Nokian matkaviestimien kappalemääräisen myynnin 2 %:n kasvuun vuoden 
2010 kolmannella neljänneksellä vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämän vaikutuksen kuitenkin pitkälti 
tasoitti koko teollisuudenalaa koskeva eräiden komponenttien puute vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä erityisesti 
alemman hintaluokan markkinoilla, joilla Nokian asema on vahva. Nokian matkaviestimien kappalemääräisen myynnin 
1 %:n lasku vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä vuoden 2010 toiseen neljännekseen verrattuna johtui pääosin tästä 
koko teollisuudenalaa koskevasta komponenttien puutteesta. 
 
Keskimääräinen myyntihinta: 

 

Seuraavassa taulukossa esitetään Devices & Services -ryhmän tuotteiden keskimääräinen 
myyntihinta kategorioittain mainituilla ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja tämän 
vuoden edelliseen vuosineljännekseen.  

DEVICES & SERVICES –RYHMÄN TUOTTEIDEN KESKIMÄÄRÄINEN MYYNTIHINTA KATEGORIOITTAIN 

Euroa 7-9/2010 7-9/2009 

Muutos  
7-9/2010 vs. 

 7-9/2009 4-6/2010 

Muutos  
7-9/2010 vs.  

4-6/2010 
Matkapuhelimet1 42 41 3 % 39 10 % 
Yhdistelmälaitteet2 136 190 -28 % 143 -4 % 
Yhteensä 65 64 2 % 61 6 % 
Alaviite 1: Series 30- ja Series 40 -alustoille pohjautuvat matkapuhelimet, joihin sisältyvät laitteet puheeseen keskittyvistä 
peruspuhelimista lukuisilla 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.  
 
Nokian matkaviestinten keskimääräisen myyntihinnan 2 %:n kasvu vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä vuoden 2009 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui pääosin yhdistelmälaitteiden suuremmasta osuudesta Nokian matkaviestinten 
kappalemääräisestä myynnistä sekä tiettyjen valuuttakurssien noususta suhteessa euroon. Tätä tasoitti jossain määrin 
yleinen hintaeroosio sekä alemman hintaluokan yhdistelmälaitteiden korkeampi osuus myynnistä. Keskimääräisen 
myyntihinnan 6 %:n kasvuun vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä vuoden 2010 toiseen neljännekseen verrattuna 
vaikutti pääosin yhdistelmälaitteiden suurempi osuus Nokian matkaviestinten kappalemääräisestä myynnistä sekä tiettyjen 
valuuttakurssien nousu suhteessa euroon; yleinen hintaeroosio tasoitti vaikutusta jossain määrin. Yhdistelmälaitteiden 
keskimääräisen myyntihinnan 28 %:n laskuun vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä vuoden 2009 vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna ja 4 %:n laskuun vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä vuoden 2010 toiseen neljännekseen 
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verrattuna vaikutti pääasiassa se, että Nokia myi strategiansa mukaisesti suhteessa enemmän alemman hintaluokan 
yhdistelmälaitteita saavuttaakseen älypuhelimilla laajemmat kuluttajaryhmät, sekä hintapaineet tietyissä korkeamman 
hintaluokan älypuhelimissa.  
 
Kannattavuus: 

 

Devices & Services –ryhmän bruttokate (raportoitu ja ei-IFRS-bruttokate) oli 2,1 miljardia euroa, ja se laski 3 
% vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä vuoden 2009 vastaavan ajanjakson 2,1 miljardiin euroon verrattuna ja kasvoi 1 
% vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä vuoden 2010 toisen neljänneksen 2,1 miljardiin euroon verrattuna. 
Bruttokateprosentti (raportoitu ja ei-IFRS-bruttokateprosentti) oli 29,0 vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä, kun se 
vuoden 2009 vastaavalla ajanjaksolla oli 30,9 ja vuoden 2010 toisella neljänneksellä 30,2. Bruttokateprosentin lasku vuoden 
2010 kolmannella neljänneksellä vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja vuoden 2010 toiseen neljännekseen 
verrattuna johtui pääasiassa siitä, että materiaalikustannusten hintaeroosio oli pienempi kuin yleinen tuotehintojen eroosio. 
Materiaalikustannusten hintaeroosioon vaikutti sekä koko teollisuudenalaan vaikuttanut tiettyjen komponenttien pula että 
tiettyjen valuuttakurssien nousu suhteessa euroon. Bruttokateprosentin laskua vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä 
vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna tasoitti jossain määrin valuuttakurssisuojauksen tähän neljännekseen 
kohdistunut myönteisempi vaikutus, yhdistelmälaitteiden suurempi osuus kappalemääräisestä myynnistä sekä tähän 
neljännekseen vaikuttava rojaltitulo, joka paransi bruttokateprosenttia 0,8:lla prosenttiyksiköllä. Bruttokateprosentin laskua 
vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä vuoden 2010 toiseen neljännekseen verrattuna tasoitti jossain määrin 
yhdistelmälaitteiden suurempi osuus kappalemääräisestä myynnistä sekä tähän neljännekseen vaikuttava rojaltitulo, joka 
paransi bruttokateprosenttia 0,8:lla prosenttiyksiköllä. Nokia arvioi tiettyjen komponenttien pulan vaikuttavan negatiivisesti 
liiketoimintaansa läpi vuoden 2010 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2011 puolelle.  

Devices & Services –ryhmän raportoitu liikevoitto oli 807 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 % vuoden 2009 vastaavan 
ajanjakson 785 miljoonaan euroon verrattuna ja 26 % vuoden 2010 toisen neljänneksen 643 miljoonaan euroon verrattuna. 
Raportoitu liikevoittoprosentti oli 11,3 vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä, kun se vuoden 2009 vastaavalla 
ajanjaksolla oli 11,4 ja vuoden 2010 toisella neljänneksellä 9,5. Devices & Services –ryhmän ei-IFRS-liikevoitto oli 750 
miljoonaa euroa ja laski 5 % vuoden 2009 vastaavan ajanjakson 787 miljoonaan euroon verrattuna ja kasvoi 16 % vuoden 
2010 toisen neljänneksen 647 miljoonaan euroon verrattuna. Ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 10,5 vuoden 2010 kolmannella 
neljänneksellä, 11,4 vuoden 2009 vastaavalla ajanjaksolla ja 9,5 vuoden 2010 toisella neljänneksellä.  Ei-IFRS-liikevoiton 
lasku vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui pääosin alemmasta 
bruttokateprosentista. Ei-IFRS-liikevoiton kasvu vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä vuoden 2010 toiseen 
neljännekseen verrattuna johtui pääosin suuremmasta liikevaihdosta ja pienemmistä toimintakuluista; toisaalta alempi 
bruttokateprosentti osin tasoitti kasvua.  
 
NAVTEQ 
Liikevaihto

 

 :NAVTEQin vuoden 2010 kolmannen neljänneksen raportoitu liikevaihto oli 252 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 52 
% vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, jolloin NAVTEQin raportoitu liikevaihto oli 166 miljoonaa euroa, ja pysyi 
ennallaan vuoden 2010 toiseen neljännekseen verrattuna. Raportoidun liikevaihdon kasvu vuoden 2010 kolmannella 
neljänneksellä vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui pääosin karttalisenssien myynnin kasvusta 
matkaviestinasiakkaille sekä autoteollisuuden parantuneesta kysynnästä ja navigoinnin käyttöasteesta.  Muiden 
segmenttien alempi myynti tasoitti matkaviestinasiakkaille tapahtuvan karttalisenssien myynnin positiivista vaikututusta 
NAVTEQin liikevaihtoon vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä vuoden 2010 toiseen neljännekseen verrattuna. Ilman 
valuuttakurssimuutosten vaikutusta NAVTEQin liikevaihto olisi kasvanut 47 % vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä 
vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 2 % vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä vuoden 2010 toiseen 
neljännekseen verrattuna. 

Kannattavuus: 

 

NAVTEQin raportoitu ja ei-IFRS-bruttokate kasvoivat 213 miljoonaan euroon vuoden 2010 kolmannella 
neljänneksellä, kun ne vuoden 2009 vastaavalla ajanjaksolla olivat 146 miljoonaa euroa. Bruttokateprosentti  (raportoitu ja 
ei-IFRS-bruttokateprosentti) laski 84,5 %:iin vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä, kun se vuoden 2009 vastaavalla 
ajanjaksolla oli 88,0 %. NAVTEQin raportoitu bruttokate oli 205 miljoonaa euroa vuoden 2010 toisella neljänneksellä ja 
bruttokateprosentti oli 81,3. Ei-IFRS-bruttokate oli vuoden 2010 toisella neljänneksellä 206 miljoonaa euroa ja ei-IFRS-
bruttokateprosentti oli 81,4.   

Vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä NAVTEQin raportoitu liiketappio laski 48 miljoonaan euroon, kun liiketappio 
vuoden 2009 vastaavalla neljänneksellä oli 68 miljoonaa euroa ja liiketappio vuoden 2010 toisella neljänneksellä oli 81 
miljoonaa euroa. Raportoitu liikevoittoprosentti oli -19,0 vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä, kun se vuoden 2009 
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vastaavalla ajanjaksolla oli -41,0 ja vuoden 2010 toisella neljänneksellä -32,1. NAVTEQin ei-IFRS-liikevoitto oli 74 miljoonaa 
euroa vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä, kun se vuoden 2009 vastaavalla ajanjaksolla oli 43 miljoonaa euroa ja 
vuoden 2010 toisella neljänneksellä 50 miljoonaa euroa. NAVTEQin ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 29,4 vuoden 2010 
kolmannella neljänneksellä, kun se vuoden 2009 vastaavalla ajanjaksolla oli 25,9 ja vuoden 2010 toisella neljänneksellä 
19,8.  NAVTEQin ei-IFRS-liikevoittoprosentin kasvu vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä verrattuna vuoden 2009 
vastaavaan ajanjaksoon johtui pääosin korkeammasta liikevaihdosta, jota jossain määrin tasoittivat alempi bruttokate ja 
korkeammat toimintakulut. NAVTEQin ei-IFRS-liikevoittoprosentin kasvu vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä vuoden 
2010 toiseen neljännekseen verrattuna johtui korkeammasta bruttokateprosentista sekä alemmista toimintakuluista. 
 
Nokia Siemens Networks 
 
Liikevaihto: 

 

Seuraavassa taulukossa esitetään Nokia Siemens Networksin liikevaihto alueittain mainituilla ajanjaksoilla sekä 
vertailut edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ja edelliseen vuosineljännekseen.  

NOKIA SIEMENS NETWORKSIN LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN 

Miljoonaa euroa 7-9/2010 7-9/2009 

Muutos  
7-9/2010 vs. 

 7-9/2009 4-6/2010 

Muutos  
7-9/2010 vs.  

4-6/2010 
Eurooppa 1 070 1 061 1 % 1 136 -6 % 
Lähi-idän ja Afrikan alue 331 387 -14 % 400 -17 % 
Kiinan alue 311 335 -7 % 357 -13 % 
Aasian ja Tyynenmeren alue 711 567 25 % 594 20 % 
Pohjois-Amerikka 175 127 38 % 181 -3 % 
Latinalainen Amerikka 345 282 22 % 371 -7 % 
Yhteensä 2 943 2 760 7 % 3 039 -3 % 
 
Liikevaihdon 7 %:n kasvu vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui 
pääosin 3G-verkkojen myynnin sekä verkkojen suunnittelu- ja optimointipalveluiden että verkkojen operointitoimintojen 
kasvusta. Liikevaihdon 3 %:n lasku vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä vuoden 2010 toiseen neljännekseen verrattuna 
johtui pääosin kausiluonteisesti heikommasta verkkoinfrastruktuurimarkkinasta. Liikevaihtoon vuoden 2010 kolmannella 
neljänneksellä vaikuttivat myönteisesti komponenttien jonkin verran parantunut yleinen saatavuus sekä koko toimialaan 
vaikuttavan, asiakkaiden tuotemyyntien loppuun saattamisen estäneen Intian viranomaishyväksyntätilanteen 
parantuminen vuoden 2010 toiseen neljännekseen verrattuna. Palveluliiketoiminnan osuus Nokia Siemens Networksin 
liikevaihdosta oli 1,4 miljardia euroa vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä, kun se vuoden 2009 vastaavalla ajanjaksolla 
oli 1,3 miljardia euroa ja vuoden 2010 toisella neljänneksellä oli 1,4 miljardia euroa.  
  
Kannattavuus: 

 

Nokia Siemens Networksin raportoitu bruttokate oli 702 miljoonaa euroa vuoden 2010 kolmannella 
neljänneksellä, ja se laski 10 % vuoden 2009 vastaavan ajanjakson 778 miljoonasta eurosta ja 19 % vuoden 2010 toisen 
neljänneksen 869 miljoonasta eurosta. Raportoitu bruttokateprosentti vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä oli 23,9, 
kun se vuoden 2009 vastaavalla ajanjaksolla oli 28,2 ja vuoden 2010 toisella neljänneksellä 28,6. Nokia Siemens Networksin 
ei-IFRS-bruttokate oli 733 miljoonaa euroa vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä, ja se laski 8 % vuoden 2009 
kolmannen neljänneksen 794 miljoonaan euroon verrattuna ja 22% vuoden 2010 toisen neljänneksen 937 miljoonaan 
euroon verrattuna. Ei-IFRS-bruttokateprosentti vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä oli 24,9, kun se vuoden 2009 
vastaavalla ajanjaksolla oli 28,8 ja vuoden 2010 toisella neljänneksellä 30,8. Ei-IFRS-bruttokateprosentin lasku vuoden 2010 
kolmannella neljänneksellä vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon ja vuoden 2010 toiseen neljännekseen verrattuna johtui 
pääosin alemman katteen tuotteiden suuremmasta osuudesta myynnistä, edelleen jatkuneesta komponenttipulasta, joka 
vaikutti toimituksiin tietyille korkeamman katteen markkinoille sekä tietyistä tähän neljännekseen kohdistuvista eristä; osa 
vaikutuksista näkyi hyvin myöhään neljänneksen lopulla.  

Nokia Siemens Networksin raportoitu liiketappio vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä oli 282 miljoonaa euroa, kun 
raportoitu liiketappio vuoden 2009 vastaavalla ajanjaksolla oli 1 107 miljoonaa euroa ja raportoitu liiketappio vuoden 2010 
toisella neljänneksellä oli 179 miljoonaa euroa. Raportoitu liikevoittoprosentti vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä 
oli -9,6, kun se vuoden 2009 vastaavalla ajanjaksolla oli -40,1 ja vuoden 2010 toisella neljänneksellä -5,9. Nokia Siemens 
Networksin ei-IFRS-liiketappio oli 116 miljoonaa euroa vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä, kun ei-IFRS-liiketappio 
vuoden 2009 vastaavalla ajanjaksolla oli 53 miljoonaa euroa ja ei-IFRS-liikevoitto vuoden 2010 toisella neljänneksellä oli 51 
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miljoonaa euroa. Ei-IFRS-liikevoittoprosentti vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä oli -3,9, kun se vuoden 2009 
vastaavalla ajanjaksolla oli -1,9 ja vuoden 2010 toisella neljänneksellä 1,7. Ei-IFRS-liikevoittoprosentin lasku vuoden 2010 
kolmannella neljänneksellä vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon ja vuoden 2010 toiseen neljännekseen verrattuna johtui 
pääosin vuoden 2010 kolmannen neljänneksen alemmasta bruttokateprosentista. Ei-IFRS-liiketuloksen laskua vuoden 2010 
kolmannella neljänneksellä vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna tasoitti jossain määrin korkeampi liikevaihto ja 
alemmat toimintakulut vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. 
 
TOIMITUSJOHTAJAN VAIHDOS 
 
Nokian hallitus nimitti Stephen Elopin toimitusjohtajaksi ja johtokunnan puheenjohtajaksi 21.9.2010 alkaen. Elop korvasi 
Olli-Pekka Kallasvuon, joka jätti toimitusjohtajan ja johtokunnan puheenjohtajan toimen 20.9.2010 ja Nokian hallituksen 
10.9.2010.  
 
VUODEN 2010 KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT 
 
Devices & Services 

- Nokia aloitti Nokia N8 -älypuhelimen toimitukset. Nokia N8 -älypuhelin on ensimmäinen seuraavan sukupolven 
Symbian-ohjelmistoalustaan perustuva Nokian älypuhelin. Se tarjoaa kuluttajille selkeästi parantuneen 
käyttäjäkokemuksen, korkean laadun ja kilpailukykyisen lisäarvon. Nokia N8 -laitteessa on myös teollisuudenalan 
johtavat kuva-, video- ja viihdeominaisuudet. 

- Nokia julkisti kolme uutta uuteen Symbian-ohjelmistoalustaan perustuvaa älypuhelinta: sulavalinjaisen, 
ruostumattomasta teräksestä ja lasista valmistetun kosketusnäytöllisen Nokia C7 -älypuhelimen, joka on 
suunniteltu käytettäväksi etenkin sosiaalisissa verkostoissa; uuden, pienikokoisen ja kosketusnäytöllisen Nokia C6-
älypuhelimen, jossa on hyödynnetty ulkokäyttöä parantavaa Nokia ClearBlack –teknologiaa, ja Nokia E7 -
yrityspuhelimen, jossa on täysimittainen näppäimistö sekä neljän tuuman kosketusnäyttö, joka sekin hyödyntää 
Nokia ClearBlack -teknologiaa. Nokia ilmoitti vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen päättymisen jälkeen, että 
Nokia C7 -älypuhelimen toimituksen on aloitettu.  

- Nokia julkisti Nokia X3 Touch and Type –matkapuhelimen ja aloitti sen toimitukset. Tässä edullisessa puhelimessa 
yhdistyy kosketusnäyttö ja yhden käden käyttöön sopiva perinteinen näppäimistö. Nokia X3 Touch and Type on yksi 
Nokian ohuimmista puhelimista. Siinä on harjattu alumiinipinta, 5 megapikselin kamera, neljä taajuutta puhetta 
varten sekä 3G-, HSPA- ja langattoman lähiverkon yhteydet dataa varten. Nokia julkisti myös ruostumattomasta 
teräksestä valmistetun Nokia C3 Touch & Type –puhelimen, jossa on sekä kosketusnäyttö että perinteinen näyttö ja 
samantyyppiset ominaisuudet kuin Nokia X3 Touch and Type -puhelimessa.  

- Nokia aloitti Nokia E5 -älypuhelimen toimitukset. Edullinen viestipalveluiden käyttöön optimoitu Nokia E5 jatkaa 
Nokia E71- ja Nokia E72 -laitteiden menestyksekästä sarjaa. 

- Nokian Ovi-palveluiden kehittäminen ja kuluttajien liittyminen palveluiden käyttäjiksi jatkui. Vuosineljänneksen 
pääkohtia olivat:  

- Nokia julkisti uudistetun Ovi Kaupan, joka tuli ensin käytettäväksi Nokia N8-puhelimella ja on tulossa Nokian 
muihin uuteen Symbian-ohjelmistoalustaan perustuviin älypuhelimiin. Uudessa Ovi Kaupassa on 
parannettu käyttökokemusta. Uuden yleistuntuman lisäksi se tarjoaa nopeamman suorituskyvyn ja 
parannuksia sisällön esiintuontiin ja löydettävyyteen. Ovi Kauppaan on tullut edelleen uusia käyttäjiä 
vuosineljänneksen päättymisen jälkeen ja kaupassa tehdään nyt yli 2,7 miljoonaa latausta päivittäin, kun 
niitä heinäkuussa 2010 kerrottiin tehtävän 1,7 miljoonaa päivittäin. Nokia on tehnyt myös 
sovelluskehittäjiä hyödyttäviä parannuksia, mukaan lukien ilmaiset Java- ja Symbian allekirjoitukset, 
sovelluksen sisäiset ostot, beta-vaiheessa oleva sovelluksen sisäinen mainonta, uusi tulonjakomalli 
operaattorilaskutukseen sekä sovelluskehittäjien käyttöön tarkoitetut edistyneemmät 
analysointimenetelmät.  

- Ovi-palvelukokemuksen kasvavan suosion myötä 70 sovelluskehittäjää ja sisällönjulkaisijaa oli vuoden 2010 
kolmannen neljänneksen lopussa ylittänyt sisältönsä miljoonan latauksen rajan Ovi Kaupassa.  

- Nokia yhdisti Nokia Musiikkikaupan ja digitaalisen Comes With Music –palvelun uuteen Ovi-palvelualustaan, 
jonka tavoitteena on tuoda sekä uusille että nykykäyttäjille parannettu musiikin latauskokemus sekä pc:llä 
että matkapuhelimella. Ovi Musiikki –alusta tarjoaa DRM-suojausvapaan musiikin, parannetun 
hakutoiminnon, houkuttelevamman käyttöliittymän, yhteisen Ovi-brändäyksen ja useita parannuksia 
käyttökokemukseen, mukaan lukien langaton albumien lataus yhdellä klikkauksella.  
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- Nokia jatkoi Ovi Kartat –navigointipalvelun laajentamista eri puolilla maailmaa ja toi palveluun uusia 
ominaisuuksia. Auto-ja kävelynavigointi ovat nyt saatavilla 78 maassa ja 46 kielellä. Palvelu sisältää 
julkisen liikenteen tietoja yli 80 kaupungissa sekä paikkatiedon hyödyntämistä sosiaalisissa verkostoissa 
tukevia ominaisuuksia kuten check-in-ominaisuuden. Ovi Kartat –palvelun avulla navigoitujen matkojen 
yhteispituus kaksinkertaistui vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä vuoden 2010 toiseen neljännekseen 
verrattuna. Ovi Kartat –palvelua hyödyntäen ajetaan päivässä yhteensä yli 2,5 miljoonaa kilometriä. 

- Ovi Life Tools –palvelun maataloustieto-, opetus- ja viihdepalveluilla on yli 6,1 miljoonaa käyttäjää Kiinassa, 
Intiassa ja Indonesiassa.  

- Nokian Ovi Mail – ja Ovi Chat –palveluilla on yli 17 miljoonaa käyttäjätiliä.  
- Nokia osti Motally Inc:n, jonka mobiilisovelluksien analysointi- ja raportointipalveluja hyödyntämällä 

sovelluskehittäjät ja -julkaisijat pystyvät optimoimaan sovelluskehitystään kuluttajatarpeita vastaaviksi. Palveluiden 
suunnitellaan tulevan tarjolle Qt-, Symbian-, MeeGo- ja Java-kehittäjille. 

- Nokia ja Renesas Electronics Corporation, yksi kehittyneiden puolijohderatkaisujen johtavista toimittajista, julkistivat 
sopimuksen, jonka mukaan yhtiöt syventävät strategista yhteistyötään. Tarkoituksena on kehittää 
modeemiteknologioita HSPA+/LTE- ja tulevaisuuden teknologioihin. Osana yhteistyötä yhtiöt ovat tehneet 
sopimuksen, jonka mukaan Renesas Electronics ostaa Nokian langattomien modeemien toiminnot noin 200 
miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla. Kaupan toteutuminen edellyttää sopimuksen sisältämien tavanomaisten 
kauppaehtojen toteutumista ja viranomaishyväksyntöjä, ja sen arvioidaan toteutuvan vuoden 2010 viimeisen 
neljänneksen aikana. 

- Nokia myi MetaCartan yritysliiketoiminnan Qbase Holdings LLC.:lle. Yritysliiketoiminta tuli Nokiaan, kun Nokia 
huhtikuussa 2010 osti MetaCarta Inc.:n sen maantieteellisen tiedonhakuteknologian ja asiantuntemuksen vuoksi. 

- Nokia ja Intuit Inc. julkistivat yhteistyöhankkeen innovatiivisen verkkopohjaisen markkinointipalvelun 
kehittämiseksi ja jakelemiseksi pienille yrityksille ympäri maailman. Palvelun ensimmäisen markkinajulkistuksen 
odotetaan tapahtuvan vuoden 2010 viimeisen neljänneksen aikana. 

- Dow Jones Sustainability Index Review 2010 valitsi Nokian parhaiten kestävää kehitystä toteuttavaksi 
teknologiayritykseksi. Nokia nimettiin ”Technology Supersector Leaderiksi” ja Nokiasta tuli koko teknologiasektorin 
kestävän kehityksen johtaja jo toisena vuonna peräkkäin. 

- The Economic Times Brand Equity nimesi Nokian Intian luotettavimmaksi tuotemerkiksi vuoden 2010 ”Most Trusted 
Brands ” -tutkimuksessaan Intiassa kolmantena vuonna peräkkäin.    

 
NAVTEQ 
NAVTEQ teki seuraavat julkistukset:  

- Natural Guidance –tuote, joka mahdollistaa ohjauksen kuvaavia referenssejä käyttäen.  
- NAVTEQ Voice – palvelu tuli saataville Argentiinaan ja Brasiliaan. 
- NAVTEQ Traffic tuli saataville Brasiliaan ja NAVTEQ julkisti NAVTEQ Trafficin kattavuuden nelinkertaistuneen 

Ranskassa. 
- Kattavuutta laajennettiin Karibian saarilla ja Keski-Amerikassa (Costa Rica, Dominikaaninen tasavalta, El Salvador, 

Jamaika ja Panama) ja julkistettiin ensimmäinen NAVTEQ-kartta Kolumbiasta. 
- Beta-vaiheessa oleva seuraavan sukupolven katunäkymäohjelma rajoitettuun käyttöön. Ohjelman avulla asiakkaat 

voivat esikatsella NAVTEQ JourneyView-palvelua. 
 

Nokia Siemens Networks 
- Nokia Siemens Networks ja Motorola Inc. ilmoittivat solmineensa sopimuksen, jonka mukaan Nokia Siemens 

Networks ostaa enemmistön Motorolan langattomista verkkotoiminnoista 1,2 miljardin Yhdysvaltain dollarin 
käteissuorituksella. Yhtiöt odottavat saattavansa kaupan loppuun vuoden 2010 loppuun mennessä, edellyttäen 
tavanomaisten kauppaehtojen toteutumista, mukaan lukien viranomaishyväksynnät.  

- Nokia Siemens Networks ja LightSquared Yhdysvalloissa solmivat kahdeksanvuotisen, yli 7 miljardin Yhdysvaltain 
dollarin arvoisen sopimuksen 4G-LTE -verkon suunnittelusta, laitteiston valmistuksesta ja asennuksesta, verkon 
operoinnista ja huollosta.  

- Nokia Siemens Networks edistyi huomattavasti 4G-LTE:ssä ja toimitti kaupallisen 4G-LTE -verkkolaitteiston 
TeliaSoneralle Göteborgiin Ruotsiin sekä testasi 4G-LTE -teknologiaa menestyksekkäästi Australiassa Optuksen 
kanssa ja Venäjällä MegaFonin kanssa. Lisäksi muun muassa Telefonica O2 Saksassa ja Telecom Italia valitsivat 
Nokia Siemens Networksin 4G-LTE -ratkaisut koekäytettäviksi. 

- Tata Teleservices ja Bharti Airtel valitsivat Nokia Siemens Networksin verkkolaitteiston ja siihen liittyvät palvelut 
Intian 3G-verkkoja varten. Lisäksi Nokia Siemens Networks allekirjoitti viisivuotisen sopimuksen Telekom Austria 
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Groupin kanssa Itävallan, Liechtensteinin ja Slovenian radioverkkojen vaihtamisesta ja modernisoinnista, sekä 3G-
palvelujen kehittämisestä Serbiassa ja Valko-Venäjällä. 

- Nokia Siemens Networks ilmoitti laajentavansa globaalia verkon operointi- ja hallintapalveluiden toimitusmalliaan 
perustamalla Global Network Operations Centerin Venäjälle. 

- Tärkeänä askeleena kohti optisia 400GB-dataliikenneverkkoja Nokia Siemens Networks onnistui siirtämään dataa 
200 gigabitin sekuntinopeudella standardivalokuidussa. Lisäksi yhtiö on muuntanut ensimmäisenä toimialallaan 
yhteensä 100 asiakkaan mobiilirunkoyhteydet perinteisestä siirtojärjestelmäteknologiasta IP/Ethernet-
teknologiaan .    

- Nokia Siemens Networksin edistys IPTV-markkinoilla jatkui, ja yhtiö laajensi palvelusopimustaan KPN:n kanssa 
tuodakseen uusia television katselukokemuksia KPN:n asiakkaille. Lisäksi Belgacom ottaa käyttöön Nokia Siemens 
Networksin Ubiquity Multiscreen TV –alustan, joka mahdollistaa tilaajille pääsyn sisältöön eri laitteiden avulla 
ajankohdasta riippumatta. 

 
Yllä mainituista pääkohdista löytyy enemmän tietoa lehdistötiedotteista osoitteista http://www.nokia.com.press, 
http://www.navteq.com/about/press.html ja http://www.nokiasiemensnetworks.com/press 
 
NOKIAN KOLMAS VUOSINELJÄNNES 2010 
(Esitetyt luvut ovat Nokian raportoituja lukuja. Vertailu on tehty vuoden 2009 kolmannen neljänneksen lukuihin, ellei toisin 
ole mainittu.) 
 
Nokian liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 10 270 miljoonaa euroa (9 810 miljoonaa euroa). Devices & Services –ryhmän liikevaihto 
kasvoi 4 % ja oli 7 173 miljoonaa euroa (6 915 miljoonaa euroa). NAVTEQin liikevaihto kasvoi 52 % ja oli 252 miljoonaa 
euroa (166 miljoonaa euroa). Nokia Siemens Networksin liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 2 943 miljoonaa euroa (2 760 
miljoonaa euroa).  
 
Liikevoitto kasvoi 403 miljoonaan euroon (liiketappio 426 miljoonaa euroa). Liikevoittoprosentti oli 3,9 (-4,3). Devices & 
Services –ryhmän liikevoitto kasvoi 3 % ja oli 807 miljoonaa euroa (785 miljoonaa euroa); liikevoittoprosentti oli 11,3 (11,4). 
NAVTEQin liiketappio oli 48 miljoonaa euroa (liiketappio 68 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli -19,0 (-41,0). Nokia 
Siemens Networksin liiketappio oli 282 miljoonaa euroa (liiketappio 1 107 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli -9,6 (-
40,1). Yhtymän yhteiset kulut olivat 18 miljoonaa euroa (36 miljoonaa euroa).  
 
Rahoituskulut heinä-syyskuussa 2010 olivat 79 miljoonaa euroa (48 miljoonaa euroa). Tulos ennen veroja oli 321 miljoonaa 
euroa (469 miljoonaa euroa). Tulos oli 322 miljoonaa euroa (tappio 913 miljoonaa euroa). Se jakautui emoyhtiön omistajille 
kuuluvaan 529 miljoonan euron voittoon (tappio 559 miljoonaa euroa) ja määräysvallattomille omistajille kuuluvaan 207 
miljoonan euron tappioon (354 miljoonan euron tappio). Osakekohtainen tulos nousi 0,14 euroon (laimentamaton) ja 0,14 
euroon (laimennettu), kun se vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä oli -0,15 euroa (laimentamaton) ja -0,15 euroa 
(laimennettu). 
 
NOKIA TAMMI-SYYSKUUSSA 2010  
(Esitetyt luvut ovat Nokian raportoituja lukuja. Vertailu on tehty vuoden 2009 tammi-syyskuun lukuihin, ellei toisin ole 
mainittu.)  
 
Nokian liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 29 795 miljoonaa euroa (28 996 miljoonaa euroa). Devices & Services –ryhmän 
liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 20 635 miljoonaa euroa (19 674 miljoonaa euroa). NAVTEQin liikevaihto kasvoi 56 % ja oli 693 
miljoonaa euroa (445 miljoonaa euroa). Nokia Siemens Networksin liikevaihto laski 3 % ja oli 8 700 miljoonaa euroa (8 949 
miljoonaa euroa). 
 
Liikevoitto kasvoi 1 186 miljoonaan euroon (56 miljoonaa euroa). Liikevoittoprosentti oli 4,0 (0,2). Devices & Services –
ryhmän liikevoitto kasvoi 9 % ja oli 2 281 miljoonaa euroa (2 095 miljoonaa euroa); liikevoittoprosentti oli 11,1 (10,6). 
NAVTEQin liiketappio oli 206 miljoonaa euroa (liiketappio 228 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli -29,7 (-64,7). Nokia 
Siemens Networksin liiketappio oli 687 miljoonaa euroa (liiketappio 1 656 miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti oli -7,9    
(-18,5). Yhtymän yhteiset kulut olivat 71 miljoonaa euroa (95 miljoonaa euroa).  
 
Nettorahoituskulut tammi-syyskuussa 2010 olivat 220 miljoonaa euroa (nettorahoituskulut 186 miljoonaa euroa). Tulos 
ennen veroja oli 953 miljoonaa euroa (tappio 101 miljoonaa euroa). Tulos oli 601 miljoonaa euroa (tappio 622 miljoonaa 

http://www.navteq.com/about/press.html�
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euroa). Se jakautui emoyhtiön omistajille kuuluvaan 1 105 miljoonan euron voittoon (tappio 57 miljoonaa euroa) ja 
määräysvallattomille omistajille kuuluvaan 504 miljoonan euron tappioon (565 miljoonan euron tappio). Osakekohtainen 
tulos kasvoi 0,30 euroon (laimentamaton) ja 0,30 euroon (laimennettu), kun se tammi-syyskuussa 2009 oli -0,02 euroa 
(laimentamaton) ja -0,02 euroa (laimennettu.) 
 
HENKILÖSTÖ 
Tammi-syyskuun 2010 aikana Nokian henkilöstö oli keskimäärin 128 237 henkilöä, josta Nokia Siemens Networksin 
palveluksessa oli keskimäärin 65 099 henkilöä. Nokian palveluksessa oli 131 553 henkilöä 30.9.2010 (123 347 henkilöä 
30.9.2009), joista Nokia Siemens Networksin palveluksessa oli 66 090 henkilöä (63 943 henkilöä 30.9.2009).  
 
OSAKKEET 
Nokian osakkeiden kokonaismäärä 30.9.2010 oli 3 744 956 052. Nokian konserniyhtiöiden hallussa oli 30.9.2010 
yhteensä 36 032 347 Nokian osaketta, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta 
äänimäärästä oli noin 1,0 %.  
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KONSERNIN TULOSLASKELMA, miljonaa euroa  

(tilintarkastamaton) 

 
Raportoitu Raportoitu 

 
Ei-IFRS  Ei-IFRS  

  7-9/2010 7-9/2009   7-9/2010 7-9/2009 

 
    

 
    

Liikevaihto 10 270 9 810 
 

10 271 9 810 
Hankinnan ja valmistuksen kulut -7 329 -6 749   -7 298 -6 733 

 
    

 
    

Bruttokate 2 941 3 061 
 

2 973 3 077 
Tutkimus- ja kehityskulut -1 407 -1 386 

 
-1 267 -1 257 

Myynnin ja markkinoinnin kulut -921 -920 
 

-816 -822 
Hallinnon kulut -259 -267 

 
-245 -251 

Liikearvon arvonalennus - -908 
 

- - 
Liiketoiminnan muut tuotot 131 40 

 
59 40 

Liiketoiminnan muut kulut -82 -46   -70 -46 

 
    

 
    

Liikevoitto/-tappio 403 -426 
 

634 741 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -3 5 

 
-3 5 

Rahoitustuotot ja -kulut -79 -48   -79 -48 

 
    

 
    

Tulos ennen veroja 321 -469 
 

552 698 
Tuloverot 1 -444   -172 -96 

 
    

 
    

Tulos  322 -913 
 

380 602 

 
    

 
    

 
    

 
    

Tuloksen jakautuminen     
 

    
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos 529 -559 

 
510 634 

Määräysvallattomille omistajille kuuluva     
 

    
 osuus tuloksesta -207 -354 

 
-130 -32 

 
322 -913 

 
380 602 

 
    

 
    

Tulos/osake (EUR)     
 

    
(emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta)     

 
    

Laimentamaton 0,14 -0,15 
 

0,14 0,17 
Laimennettu 0,14 -0,15 

 
0,14 0,17 

 
    

 
    

Osakkeita keskimäärin (1 000 osaketta)     
 

    
Laimentamaton 3 708 888 3 707 535 

 
3 708 888 3 707 535 

Laimennettu 3 711 833 3 714 202 
 

3 711 833 3 714 202 

 
    

 
    

 
    

 
    

Poistot yhteensä 441 428 
 

197 198 

 
    

 
    

Osakeperusteisten ohjelmien kulukirjaukset, 14 15 
 

14 15 
Yhteensä     

 
    

 



 

 OSAVUOSIKATSAUS  15 (31) 
    
    
    
 
 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA, miljoonaa euroa 
(tilintarkastamaton) 
 

 

Raportoitu 
1-9/2010 

Raportoitu 
1-9/2009   

Ei-IFRS 
 1-9/2010 

Ei-IFRS 
1-9/2009 

 
    

 
    

Liikevaihto 29 795 28 996 
 

29 798 28 999 
Hankinnan ja valmistuksen kulut -20 705 -19 805   -20 535 -19 691 

 
    

 
    

Bruttokate 9 090 9 191 
 

9 263 9 308 
Tutkimus- ja kehityskulut -4 323 -4 344 

 
-3 885 -3 941 

Myynnin ja markkinoinnin kulut -2 860 -2 885 
 

-2 538 -2 575 
Hallinnon kulut -805 -851 

 
-747 -764 

Liikearvon arvonalennus - -908 
 

- - 
Liiketoiminnan muut tuotot 269 239 

 
168 171 

Liiketoiminnan muut kulut -185 -386   -147 -169 

 
    

 
    

Liikevoitto 1 186 56 
 

2 114 2 030 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -13 29 

 
-13 29 

Rahoitustuotot ja -kulut -220 -186   -220 -186 

 
    

 
    

Tulos ennen veroja 953 -101 
 

1 881 1 873 
Tuloverot -352 -521   -641 -417 

 
    

 
    

Tulos  601 -622 
 

1 240 1 456 

 
    

 
    

 
    

 
    

Tuloksen jakautuminen     
 

    
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos 1105 -57 

 
1 445 1 543 

Määräysvallattomille omistajille kuuluva     
 

    
 osuus tuloksesta -504 -565 

 
-205 -87 

 
601 -622 

 
1 240 1 456 

 
    

 
    

 
    

 
    

Tulos/osake (EUR)     
 

    
(emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta)     

 
    

Laimentamaton 0,30 -0,02 
 

0,39 0,42 
Laimennettu 0,30 -0,02 

 
0,39 0,41 

 
    

 
    

Osakkeita keskimäärin (1 000 osaketta)     
 

    
Laimentamaton 3 708 730 3 704 106 

 
3 708 730 3 704 106 

Laimennettu 3 712 467 3 721 107 
 

3 712 467 3 721 107 

 
    

 
    

 
    

 
    

Poistot yhteensä 1 341 1 333 
 

610 618 

 
    

 
    

Osakeperusteisten ohjelmien kulukirjaukset, 33 -1 
 

33 -1 
Yhteensä     
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NOKIAN LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN, miljoonaa euroa 
(tilintarkastamaton) 

  
        

      

Raportoitu     7-9/2010 
Muutos (%)  vrt.  

   7-9/2009 7-9/2009 1-12/2009 

       Eurooppa 
  

3 374 -5 3 558 14 790 
Lähi-itä ja Afrikka 

 
1 269 -6 1 357 5 605 

Kiinan alue 
 

1 974 14 1 736 6 429 
Aasian ja Tyynenmeren alue 2 228 9 2 040 8 967 
Pohjois-Amerikka 

 
502 28 392 2 061 

Latinalainen Amerikka 923 27 727 3 132 

       Yhteensä 
  

10 270 5 9 810 40 984 
              

       
       
       
       NOKIAN HENKILÖSTÖ ALUEITTAIN 

   
       

      30.09.10 
Muutos (%) 

 vrt. 30.09.09 30.09.09 31.12.09 

       Eurooppa 
  

55 783 -5 58 814 57 490 
Lähi-itä ja Afrikka 

 
4 621 12 4 140 4 172 

Kiinan alue 
 

19 993 33 15 059 15 774 
Aasian ja Tyynenmeren alue 28 182 21 23 370 24 382 
Pohjois-Amerikka 

 
8 206 3 7 936 7 911 

Latinalainen Amerikka 14 768 5 14 028 13 824 

       Yhteensä 
  

131 553 7 123 347 123 553 
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DEVICES & SERVICES, miljoonaa euroa  
(tilintarkastamaton) 

      
       
  

Raportoitu    
7-9/2010 

Oikaisut    
7-9/2010 

Ei-IFRS    
7-9/2010 

Raportoitu    
7-9/2009 

Oikaisut    
7-9/2009 

Ei-IFRS 
 7-9/2009 

    
 

    
 

  
Liikevaihto 1) 7 173 1 7 174 6 915 - 6 915 
Hankinnan ja valmistuksen kulut -5 092 - -5 092 -4 778 - -4 778 
    

 
    

 
  

Bruttokate 2 081 1 2 082 2 137 - 2 137 
% liikevaihdosta 29,0 

 
29,0 30,9 

 
30,9 

    
 

    
 

  
Tutkimus- ja kehityskulut 2) -708 2 -706 -703 2 -701 
% liikevaihdosta 9,9 

 
9,8 10,2 

 
10,1 

    
 

    
 

  
Myynnin ja markkinoinnin kulut 3) -536 1 -535 -552 - -552 
% liikevaihdosta 7,5 

 
7,5 8,0 

 
8,0 

    
 

    
 

  
Hallinnon kulut  -95 - -95 -105 - -105 
% liikevaihdosta 1,3 

 
1,3 1,5 

 
1,5 

     
 

     
 

  
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 
4) 65 -61 4 8 - 8 
    

 
    

 
  

Liikevoitto 807 -57 750 785 2 787 
% liikevaihdosta 11,3   10,5 11,4   11,4 

       
       1) Liiketoimintojen hankintaan liittyvä lykätty tuloutus 1 miljoonaa euroa vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. 
2) Liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 2 miljoonaa euroa vuoden 2010 

 kolmannella neljänneksellä ja 2 miljoonaa euroa vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. 
  3) Liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 1 miljoonaa euroa vuoden 2010 

 kolmannella vuosineljänneksellä. 
      4) Tullimaksujen palautuksia 61 miljoonaa euroa vuoden 2010 kolmannella vuosineljänneksellä. 
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NAVTEQ, miljoonaa euroa  
(tilintarkastamaton) 

      
       

  
Raportoitu    

7-9/2010 
Oikaisut 

7-9/2010 
Ei-IFRS      

7-9/2010 
Raportoitu    

7-9/2009 
Oikaisut  

7-9/2009 
Ei-IFRS      

7-9/2009 
    

 
    

 
  

Liikevaihto 252 - 252 166 - 166 
Hankinnan ja valmistuksen kulut -39 - -39 -20 - -20 
    

 
    

 
  

Bruttokate 213 - 213 146 - 146 
% liikevaihdosta 84,5 

 
84,5 88,0 

 
88,0 

    
 

    
 

  
Tutkimus- ja kehityskulut 1) -188 92 -96 -152 83 -69 
% liikevaihdosta 74,6 

 
38,1 91,6 

 
41,6 

    
 

    
 

  
Myynnin ja markkinoinnin kulut 2) -58 30 -28 -49 28 -21 
% liikevaihdosta 23,0 

 
11,1 29,5 

 
12,7 

    
 

    
 

  
Hallinnon kulut  -17 - -17 -13 - -13 
% liikevaihdosta 6,7 

 
6,7 7,8 

 
7,8 

    
 

    
 

  
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut  2 - 2 - - - 
    

 
    

 
  

Liikevoitto/-tappio -48 122 74 -68 111 43 
% liikevaihdosta -19,0   29,4 41,0   25,9 

       
       1) Liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 92 miljoonaa euroa vuoden 2010 

 kolmannella neljänneksellä ja 83 miljoonaa euroa vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. 
  2) Liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 30 miljoonaa euroa vuoden 2010 

 kolmannella neljänneksellä ja 28 miljoonaa euroa vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. 
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NOKIA SIEMENS NETWORKS, miljoonaa euroa  
(tilintarkastamaton) 

      
       
  

Raportoitu      
7-9/2010 

Oikaisut 
7-9/2010 

Ei-IFRS      
7-9/2010 

Raportoitu      
7-9/2009 

Oikaisut 
7-9/2009 

Ei-IFRS        
7-9/2009 

    
 

    
 

  
Liikevaihto  2 943 - 2 943 2 760 - 2 760 
Hankinnan ja valmistuksen kulut 1) -2 241 31 -2 210 -1 982 16 -1 966 
                    
Bruttokate 702 31 733 778 16 794 
% liikevaihdosta 23,9 

 
24,9 28,2 

 
28,8 

    
 

    
 

  
Tutkimus- ja kehityskulut 2) -511 46 -465 -531 44 -487 
% liikevaihdosta 17,4 

 
15,8 19,2 

 
17,6 

    
 

    
 

  
Myynnin ja markkinoinnin kulut 3) -325 74 -251 -318 70 -248 
% liikevaihdosta 11,0 

 
8,5 11,5 

 
9,0 

    
 

    
 

  
Hallinnon kulut 4) -130 14 -116 -128 16 -112 
% liikevaihdosta 4,4 

 
3,9 4,6 

 
4,1 

    
 

    
 

  
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 
5) -18 1 -17 -908 908 - 
    

 
    

 
  

Liikevoitto/-tappio -282 166 -116 -1 107 1 054 -53 
% liikevaihdosta -9,6   -3.9 -40,1   -1,9 

       
       1) Uudelleenjärjestelykulut 31 miljoonaa euroa vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä ja 16 milj. 
euroa vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. 

 2) Uudelleenjärjestelykulut 1 milj. euroa ja liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 
45 miljoonaa euroa vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Uudelleenjärjestelykuluihin liittyvän varauksen 
purku 1 miljoonaa euroa ja poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 45 miljoonaa euroa vuoden 2009 
kolmannella neljänneksellä. 
3) Uudelleenjärjestelykulut 2 miljoonaa euroa ja liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista 
hyödykkeistä 72 miljoonaa euroa vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Uudelleenjärjestelykuluihin liittyvän 
varauksen purku 2 miljoonaa euroa ja poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 72 miljoonaa euroa vuoden 
2009 kolmannella neljänneksellä. 
4) Uudelleenjärjestelykulut 14 miljoonaa euroa vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä ja 16 miljoonaa euroa 
vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. 
5) Uudelleenjärjestelykulut 1 miljoonaa euroa vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Liikearvon arvonalennus  
908 miljoonaa euroa vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. 
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YHTYMÄN YHTEISET TOIMINNOT, milj. EUR  

     (tilintarkastamaton) 
      

       
       
  

Raportoitu    
7-9/2010 

Oikaisut 
7-9/2010 

Ei-IFRS     
7-9/2010 

Raportoitu    
7-9/2009 

Oikaisut 
7-9/2009 

Ei-IFRS     
7-9/2009 

    
 

    
 

  
Liikevaihto  - - - - - - 
Hankinnan ja valmistuksen kulut - - - - - - 
    

 
    

 
  

Bruttokate - - - - - - 
    

 
    

 
  

Tutkimus- ja kehityskulut - - - - - - 
    

 
    

 
  

Myynnin ja markkinoinnin kulut  -1 - -1 -1 - -1 
    

 
    

 
  

Hallinnon kulut  -17 - -17 -21 - -21 
    

 
    

 
  

Liiketoiminnan muut tuotot ja 
kulut  - - - -14 - -14 
    

 
    

 
  

Liiketulos -18 - -18 -36 - -36 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA, miljoonaa euroa  
(tilintarkastamaton) 

      

 

Raportoitu    
7-9/2010 

Oikaisut   
7-9/2010 

Ei-IFRS     
7-9/2010 

Raportoitu    
7-9/2009 

Oikaisut   
7-9/2009 

Ei-IFRS     
7-9/2009 

Liikevaihto 1) 10 270 1 10 271 9 810 - 9 810 
Hankinnan ja valmistuksen kulut 2) -7 329 31 -7 298 -6 749 16 -6 733 

 
  

 
    

 
  

Bruttokate 2 941 32 2 973 3 061 16 3 077 
% liikevaihdosta 28,6 

 
28,9 31,2 

 
31,4 

 
  

 
    

 
  

Tutkimus- ja kehityskulut 3) -1 407 140 -1 267 -1 386 129 -1 257 
% liikevaihdosta 13,7 

 
12,3 14,1 

 
12,8 

 
  

 
    

 
  

Myynnin ja markkinoinnin kulut 4) -921 105 -816 -920 98 -822 
% liikevaihdosta 9,0 

 
7,9 9,4 

 
8,4 

 
  

 
    

 
  

Hallinnon kulut 5) -259 14 -245 -267 16 -251 
% liikevaihdosta 2,5 

 
2,4 2,7 

 
2,6 

 
  

 
    

 
  

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 6) 49 -60 -11 -914 908 -6 

 
  

 
    

 
  

Liikevoitto/-tappio 403 231 634 -426 1 167 741 
% liikevaihdosta 3,9 

 
6,2 -4,3 

 
7,6 

 
  

 
    

 
  

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -3 - -3 5 - 5 
Rahoitustuotot ja -kulut -79 - -79 -48 - -48 

 
  

 
    

 
  

Tulos ennen veroja 321 231 552 -469 1 167 698 
Tuloverot 1 -173 -172 -444 348 -96 

 
  

 
    

 
  

Tulos  322 58 380 -913 1 515 602 

 
  

 
    

 
  

Tuloksen jakautuminen   
 

    
 

  
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos 529 -19 510 -559 1 193 634 
Määräysvallattomille omistajille   

 
    

 
  

 kuuluva osuus tuloksesta -207 77 -130 -354 322 -32 

 
322 58 380 -913 1 515 602 

              
Tulos/osake (EUR)   

 
    

 
  

(emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta)   
 

    
 

  
Laimentamaton 0,14 

 
0,14 -0,15 0,32 0,17 

Laimennettu 0,14 
 

0,14 -0,15 0,32 0,17 

 
  

 
    

 
  

Osakkeita keskimäärin (1 000 osaketta)   
 

    
 

  
Laimentamaton 3 708 888 

 
3 708 888 3 707 535 

 
3 707 535 

Laimennettu 3 711 833 
 

3 711 833 3 714 202 
 

3 714 202 
              

 
  

 
    

 
  

Poistot yhteensä 441 -244 197 428 -230 198 

 
  

 
    

 
  

Osakeperusteisten ohjelmien kulukirjaukset 
yhteensä 14 - 14 15 - 15 
              

 1) Liiketoimintojen hankintaan liittyvä lykätty tuloutus 1 miljoonaa euroa vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. 
2) Uudelleenjärjestelykulut 31 miljoonaa euroa vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä ja 16 miljoonaa euroa vuoden 2009 
kolmannella neljänneksellä.  
3) Uudelleenjärjestelykulut 1 miljoonaa euroa ja poistot liiketoimintojen hankintaan liittyvistä aineettomista hyödykkeistä 
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139 miljoonaa euroa vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Uudelleenjärjestelykuluihin liittyvän varauksen purku 
1 miljoonaa euroa ja poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 130 miljoonaa euroa vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. 
4) Uudelleenjärjestelykulut 3 miljoonaa euroa ja poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 102 miljoonaa euroa  

 vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Uudelleenjärjestelykuluihin liittyvän varauksen purku 2 miljoonaa euroa 
 ja poistot aineettomista hyödykkeistä 100 miljoonaa euroa vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. 
 5) Uudelleenjärjestelykulut 14 miljoonaa euroa vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä ja 16 miljoonaa euroa vuoden 2009 

kolmannella neljänneksellä. 
6) Uudelleenjärjestelykulut 1 miljoonaa euroa ja tullimaksujen palautuksia 61 miljoonaa euroa vuoden 2010 kolmannella 
neljänneksellä. Liikearvon arvonalennus 908 miljoonaa euroa vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS, miljoonaa euroa  
(tilintarkastamaton) 

     
 

7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009 
Liikevaihto  10 270 9 810 29 795 28 996 40 984 
Hankinnan ja valmistuksen kulut  -7 329 -6 749 -20 705 -19 805 -27 720 

      Bruttokate 2 941 3 061 9 090 9 191 13 264 
Tutkimus- ja kehityskulut  -1 407 -1 386 -4 323 -4 344 -5 909 
Myynnin ja markkinoinnin kulut  -921 -920 -2 860 -2 885 -3 933 
Hallinnon kulut  -259 -267 -805 -851 -1 145 
Liikearvon arvonalennus - -908 - -908 -908 
Liiketoiminnan muut tuotot  131 40 269 239 338 
Liiketoiminnan muut kulut -82 -46 -185 -386 -510 

      Liikevoitto/-tappio 403 -426 1 186 56 1 197 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -3 5 -13 29 30 
Rahoitustuotot ja -kulut -79 -48 -220 -186 -265 

      Tulos ennen veroja 321 -469 953 -101 962 
Tuloverot 1 -444 -352 -521 -702 

      Tulos  322 -913 601 -622 260 

      Tuloksen jakautuminen 
     Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos 529 -559 1 105 -57 891 

Määräysvallattomille omistajille kuuluva 
     osuus tuloksesta -207 -354 -504 -565 -631 

 
322 -913 601 -622 260 

Tulos/osake (EUR) 
     (emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta) 

    Laimentamaton 0,14 -0,15 0,30 -0,02 0,24 
Laimennettu 0,14 -0,15 0,30 -0,02 0,24 

      Osakkeita keskimäärin (1 000 osaketta) 
     

Laimentamaton 
3 708 

888 
3 707 

535 
3 708 

730 
3 704 

106 3 705 116 

Laimennettu 
3 711 

833 
3 714 

202 
3 712 

467 
3 721 

107 3 721 072 

 
    

  
  

Poistot yhteensä 441 428 1 341 1 333 1 784 

      Osakeperusteisten ohjelmien 
kulukirjaukset, yhteensä 14 15 33 -1 13 
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS, miljoonaa euroa 
(tilintarkastamaton) 

     
 

7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009 

      Tulos 322 -913 601 -622 260 

      Muut laajan tuloksen erät 
        Muuntoerot -836 -405 1 141 -566 -563 

   Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen  
          suojauksen arvostustuotot/-kulut 138 74 -368 108 114 

   Tulevien kassavirtojen suojaus 103 398 -224 110 25 
   Available-for-sale sijoitukset -28 9 12 -3 48 
   Muu lisäys/vähennys 118 - 88 -12 -7 
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -39 -128 128 -68 -44 

      Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -544 -52 777 -431 -427 

      Laaja tulos -222 -965 1 378 -1 053 -167 

      Laajan tuloksen jakautuminen 
     Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos -32 -644 1 890 -532 429 

Määräysvallattomille omistajille kuuluva 
      osuus tuloksesta -190 -321 -512 -521 -596 

 
-222 -965 1 378 -1 053 -167 
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LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN, miljoonaa euroa 
(tilintarkastamaton) 

     
   

7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009 

        Devices & Services 
 

7 173 6 915 20 635 19 674 27 853 
NAVTEQ 

  
252 166 693 445 670 

Nokia Siemens Networks 2 943 2 760 8 700 8 949 12 574 
Segmenttien välinen myynti -98 -31 -233 -72 -113 
Nokia-yhtymä 

 
10 270 9 810 29 795 28 996 40 984 

        
        
        
        
        LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN, miljoonaa euroa 

   (tilintarkastamaton) 
      

        
   

7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009 

        Devices & Services 
 

807 785 2 281 2 095 3 314 
NAVTEQ 

  
-48 -68 -206 -288 -344 

Nokia Siemens Networks -282 -1 107 -687 -1 656 -1 639 
Yhtymän yhteiset toiminnot -18 -36 -71 -95 -134 
Eliminoinnit 1) 

 
-56 - -131 - - 

Nokia-yhtymä 
 

403 -426 1 186 56 1 197 

        
        1) Eliminointi koskien NAVTEQin kirjattuja Nokian gps-vastaanottimilla varustettujen 
älypuhelinten mukana myytävään Ovi Maps -palveluun liittyviä voittoja, jotka on 

 jaksotettu Devices & Services ryhmässä. 
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KONSERNITASE, IFRS, miljoonaa euroa 
   (tilintarkastamaton) 
   VASTAAVAA 30.09.2010 30.09.2009 31.12.2009 

Pitkäaikaiset varat 
       Aktivoidut tuotekehitysmenot 60 174 143 

    Liikearvo 5 561 5 189 5 171 
    Muut aineettomat hyödykkeet 2 191 3 013 2 762 
    Aineelliset hyödykkeet 1 934 1 930 1 867 
    Osuudet osakkuusyhtiöissä 125 71 69 
    Available-for-sale-sijoitukset 590 495 554 
    Laskennalliset verosaamiset 1 566 1 581 1 507 
    Pitkäaikaiset lainasaamiset 76 34 46 
    Muut sijoitukset 6 8 6 

 
12 109 12 495 12 125 

Lyhytaikaiset varat 
       Vaihto-omaisuus 2 593 2 034 1 865 

    Myyntisaamiset 7 117 8 263 7 981 
    Siirtosaamiset ja ennakkomaksut 4 745 4 676 4 551 
    Lyhytaikainen osuus pitkäaikaisista lainasaamisista 29 13 14 
    Muut lyhytaikaiset rahoitussaamiset 428 461 329 
    Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset, likvidit varat 1 058 688 580 
    Available-for-sale-sijoitukset, likvidit varat  3 720 1 770 2 367 
    Available-for-sale-sijoitukset, rahavarat  3 622 3 520 4 784 
    Rahat ja pankkisaamiset 1 835 1 454 1 142 

 
25 147 22 879 23 613 

Yhteensä 37 256 35 374 35 738 
    VASTATTAVAA 

   Oma pääoma 
       Osakepääoma 246 246 246 

    Ylikurssirahasto 299 274 279 
    Omat osakkeet -667 -694 -681 
    Muuntoerot 684 -134 -127 
    Arvonmuutosrahasto -45 72 69 
    Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 3 163 3 176 3 170 
    Kertyneet voittovarat  9 842 9 175 10 132 
Emoyhtiön omistajien osuus omasta pääomasta 13 522 12 115 13 088 
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus  1 587 1 762 1 661 
Oma pääoma yhteensä 15 109 13 877 14 749 
    Pitkäaikainen vieras pääoma 

       Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvelat 4 304 4 447 4 432 
    Laskennalliset verovelat 1 096 1 365 1 303 
    Muut pitkäaikaiset velat 95 64 66 

 
5 495 5 876 5 801 

Lyhytaikainen vieras pääoma 
       Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 14 14 44 

    Lyhytaikaiset rahoituslainat  1 542 838 727 
    Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat 295 139 245 
    Ostovelat 5 703 5 066 4 950 
    Siirtovelat  6 634 6 567 6 504 
    Varaukset 2 464 2 997 2 718 

 
16 652 15 621 15 188 

Yhteensä 37 256 35 374 35 738 
Korolliset velat 5 860 5 299 5 203 
Oma pääoma/osake, EUR 3,65 3,27 3.53 
Osakkeiden määrä (1 000 osaketta) 1) 3 708 924 3 707 576 3 708 262 
1) Ei sisällä konserniyhtiöiden omistamia osakkeita. 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS, miljoonaa euroa 

   (tilintarkastamaton) 
   

 
1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009 

Liiketoiminnan rahavirta 
   Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto 1105 -57 891 

    Suoriteperusteisten erien peruminen 1552 2603 3 390 
    Nettokäyttöpääoman muutos 1162 587 140 
Liiketoiminnan rahavirta 3 819 3 133 4 421 
    Saadut korot 82 93 125 
    Maksetut korot -164 -177 -256 
    Muut rahoituserät -628 -513 -128 
    Maksetut verot -771 -824 -915 
Liiketoiminnan nettorahavirta 2 338 1 712 3 247 

    Investointien rahavirta 
   Hankitut konserniyhtiöt, pois lukien hankitut rahavarat -96 -25 -29 

Lyhytaikaisten available-for-sale-sijoitusten lisäys, likvidit varat -6536 -1198 -2 800 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien sijoitusten lisäys, likvidit 
varat -418 -695 -695 
Pitkäaikaisten available-for-sale-sijoitusten lisäys -89 -61 -95 
Osuudet osakkuusyhtiössä -32 -27 -30 
Aktivoitujen t&k-kustannusten lisäys - -26 -27 
Muiden pitkäaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 1 - 2 
Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+)  -1 1 2 
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin ja muihin aineettomiin 
hyödykkeisiin -467 -384 -531 
Myydyt konserniyhtiöt, vähennettynä myyntihetken rahavaroilla -17 - - 
Poistuneet osakkuusyhtiöt 5 39 40 
Poistuneet liiketoiminnat - 62 61 
Lyhytaikaisten available-for-sale-sijoitusten erääntyminen ja myynti, 
likvidit varat 5194 690 1 730 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien sijoitusten erääntyminen ja 
myynti, likvidit varat - - 108 
Pitkäaikaisten available-for-sale-sijoitusten myynti 83 10 14 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 21 18 100 
Saadut osingot 1 2 2 
Investointien nettorahavirta -2 351 -1 594 -2 148 

    Rahoitustoimintojen rahavirta 
   Omien osakkeiden osto 1 - 0 

Pitkäaikaisten velkojen lisäys 98 3 899 3 901 
Pitkäaikaisten velkojen vähennys -4 -210 -209 
Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+) / vähennys (-) 750 -2 829 -2 842 
Osingonjako  -1 524 -1 520 -1 546 
Rahoitustoimintojen nettorahavirta -679 -660 -696 

    Muuntoero-oikaisu 223 -32 -25 
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) -469 -574 378 
Rahavarat tilikauden alussa 5 926 5 548 5 548 
Rahavarat tilikauden lopussa 5 457 4 974 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) 

          

  
Osake-

pääoma 

Yli-
kurssi-

rahasto 
Omat 

osakkeet 
Muunto-

erot 

Arvon-
muutos-
rahasto 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto 

Kerty-
neet 

voitto-
varat 

Emo-
yhtiön 

omistajien 
osuus 

Vähem-
mistön 
osuus 

Oma 
pääoma 

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

   
-560 

   
-560 -16 -576 

Ulkomaiseen yksikköön 
tehdyn nettosijoituksen 
suojauksen arvostustuotot, 
verojen jälkeen 

   
85 

   
85 

 
85 

Rahavirtojen suojaus, 
verojen jälkeen 

    
17 

  
17 71 88 

Available-for-sale sijoitukset 
    

-7 
  

-7 -8 -15 
Muut lisäykset/vähennykset 

      
-10 -10 -3 -13 

Katsauskauden tulos 
      

-57 -57 -565 -622 
Katsauskauden laaja tulos - - - -475 10 - -67 -532 -521 -1 053 
Yrityskauppoihin liittyvien 
optioiden toteutus 

 
1 

     
1 

 
1 

Osakeperusteisten 
ohjelmien kulukirjaus 

 
-1 

     
-1 

 
-1 

Verohyöty 
osakeperusteisten 
ohjelmien kulukirjauksista 

 
-13 

     
-13 -1 -14 

Tulosperusteisten ja 
ehdollisten 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 
Muut muutokset yhteensä - -168 1 187 - - -130 -2 450 -1 561 -19 -1 580 
Oma pääoma 30.09.2009 246 274 -694 -134 72 3 176 9 175 12 115 1 762 13 877 
           Oma pääoma 31.12.2009 246 279 -681 -127 69 3 170 10 132 13 088 1 661 14 749 
Muuntoerot 

   
1 083 

   
1 083 54 1 137 

Ulkomaiseen yksikköön 
tehdyn nettosijoituksen 
suojauksen arvostustuotot, 
verojen jälkeen 

   
-272 

   
-272 

 
-272 

Rahavirtojen suojaus, 
verojen jälkeen 

    
-123 

  
-123 -63 -186 

Available-for-sale sijoitukset 
    

9 
  

9 
 

9 
Muut lisäykset/vähennykset 

      
88 88 

 
88 

Katsauskauden tulos 
      

1 105 1 105 -503 602 
Katsauskauden laaja tulos - - - 811 -114 - 1 193 1 890 -512 1 378 
Yrityskauppoihin liittyvien 
optioiden toteutus 

 
-1 

     
-1 

 
-1 

Osakeperusteisten 
ohjelmien kulukirjaus 

 
31 

     
31 

 
31 

Verohyöty 
osakeperusteisten 
ohjelmien kulukirjauksista 

 
-1 

     
-1 

 
-1 

Tulosperusteisten ja 
ehdollisten osakkeiden 
suorittaminen 

 
-9 13 

  
-7 

 
-3 

 
-3 

Omien osakkeiden luovutus 
  

1 
    

1 
 

1 
Lainan konvertointi omaksi pääomaksi 

      
- 500 500 

Osingonjako 
      

-1 483 -1 483 -61 -1 544 
Ostetut vähemmistöosuudet ja 
muut oikaisut 

       
- -1 -1 

Muut muutokset yhteensä - 20 14 - - -7 -1 483 -1 456 438 -1 018 
Oma pääoma 30.09.2010 246 299 -667 684 -45 3 163 9 842 13 522 1 587 15 109 

 
 
VASTUUSITOUMUKSET, miljoonaa euroa 
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(tilintarkastamaton) 

   
  

Konserni 
 

 
30.09.2010 30.09.2009 31.12.2009 

    Omasta puolesta annetut vakuudet 
   Annetut kiinteistökiinnitykset 18 18 18 

Annetut pantit 3 10 13 

    Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten 
puolesta 

   Lainatakaukset - - - 
Muut takaukset 1 367 2 581 1 350 

    Muut vastuusitoumukset 
   Lainatakaukset - 1 - 

Muut takaukset 22 3 3 

    Leasingvastuut 1 084 1 263 1 222 

    Rahoitussitoumukset 
   Asiakasrahoitus 72 35 99 

Pääomasijoitussitoumukset 268 324 293 
 
 
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) ss. 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 – 21.10.2010 
 
Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut:  
 
Nokia 
Viestintä 
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Puh. 07180 34900 
Sähköposti: press.services@nokia.com 
 
Sijoittajasuhteet, Eurooppa: 
Puh. 07180 34 927 
Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat: 
Puh. +1 914 3680 555 
 
- Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2010 viimeisen neljänneksen osavuosikatsauksensa 27.1.2011. 
- Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2011 ensimmäisen, toisen ja kolmannen neljänneksen 

osavuosikatsauksensa 21.4.2011, 21.7.2011 ja 20.10.2011. 
- Nokia suunnittelee julkistavansa Nokia 2010 -tilinpäätöksen viikolla 13 vuonna 2011. 
- Nokian varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 3.5.2011. 
 
 
www.nokia.fi 
www.nokia.com 
 


