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Nokian vuoden 2008 viimeisen neljänneksen liikevaihto 12,7 miljardia euroa, ei-IFRS-osakekohtainen tulos 
0,26 euroa (raportoitu osakekohtainen tulos 0,15 euroa) 
Nokian vuoden 2008 liikevaihto 50,7 miljardia euroa, ei-IFRS-osakekohtainen tulos 1,34 euroa (raportoitu 
osakekohtainen tulos 1,05 euroa) 
 
Nokian hallitus ehdottaa vuodelta 2008 maksettavaksi osinkoa 0,40 euroa osakkeelta (0,53 euroa 
osakkeelta vuonna 2007) 

 Vuoden 2008 viimeisen neljänneksen ei-IFRS-tulos 1, 2  Vuoden 2008 ei-IFRS-tulos1, 2,3 

Miljoonaa euroa 10-12/2008 10-12/2007 

Muutos 10-
12/2008 vs. 
10-12/2007 7-9/2008 

Muutos 10-
12/2008 vs. 
7-9/2008  2008 2007 

Muutos 
2008 vs. 

2007 
Liikevaihto 12 665 15 738 -19,5% 12 239 3,5 %   50 722 51 108 -0,8 % 
  Devices & Services 8 141 11 141 -26,9% 8 605 -5,4 %   35 099 37 705 -6,9 % 
  NAVTEQ  206      157 31,2 %    363     
  Nokia Siemens Networks 4 340 4 604 -5,7% 3 504 23,9 %   15 319 13 443 14,0 % 
                   
Liikevoitto 1 239 2 634 -53,0 % 1 756 -29,4 %   7 033 7 697 -8,6 % 
  Devices & Services   983 2 541 -61,3 % 1 602 -38,6 %   6 373 7 588 -16,0 % 
  NAVTEQ  53      29 82,8 %    82     
  Nokia Siemens Networks   225  195 15,4 %  177 27,1 %    757  331 128,7 % 
                   
Liikevoittoprosentti 9,8 % 16,7%   14,3 %     13,9 % 15,1 %   
  Devices & Services  12,1 % 22,8%   18,6 %     18,2 % 20,1 %   
  NAVTEQ 25,7 %     18,5 %     22,6 %     
  Nokia Siemens Networks  5,2 % 4,2 %   5,1 %     4,9 % 2,5 %   
                   
Tulos/osake, laimennettu, 
euroa 

0,26 0,48 -45,8 % 0,33 -21,2 %   1,34 1,49 -10,1 % 

 Vuoden 2008 viimeisen neljänneksen raportoitu tulos1  Vuoden 2008 raportoitu tulos1,3 

Miljoonaa euroa 10-12/2008 10-12/2007 

Muutos 10-
12/2008 vs. 
10-12/2007 7-9/2008 

Muutos 10-
12/2008 vs. 
7-9/2008  2008 2007 

Muutos 
2008 vs. 

2007 
Liikevaihto 12 662 15 717 -19,4 % 12 237 3,5 %   50 710 51 058 -0,7 % 
  Devices & Services 8 141 11 141 -26,9 % 8 605 -5,4 %   35 099 37 705 -6,9 % 
  NAVTEQ  205      156 31,4 %    361     
  Nokia Siemens Networks 4 338 4 583 -5,3 % 3 503 23,8 %   15 309 13 393 14,3 % 
                   
Liikevoitto  492 2 492 -80,3 % 1 469 -66,5 %   4 966 7 985 -37,8 % 
  Devices & Services   766 2 594 -70,5 % 1 602 -52,2 %   5 816 7 584 -23,3 % 
  NAVTEQ - 73     - 80 -8,8 %   - 153     
  Nokia Siemens Networks  - 179  0   - 1     - 301 -1 308 -77,0 % 
                   
Liikevoittoprosentti 3,9 % 15,9 %   12,0 %     9,8 % 15,6 %   
  Devices & Services  9,4 % 23,3 %   18,6 %     16,6 % 20,1 %   
  NAVTEQ -35,6 %     -51,3 %     -42,4 %     
  Nokia Siemens Networks  -4,1 % 0,0 %   0,0 %     -2,0 % -9,8 %   
                   
Tulos/osake, laimennettu, 
euroa 

0,15 0,47 -68,1 % 0,29 -48,3 %   1,05 1,83 -42,6 % 

Alaviite 1) liittyen NAVTEQiin: Nokia sai 10.7.2008 päätökseen NAVTEQ-yrityskaupan. NAVTEQ on Nokian erillinen raportointiyksikkö vuoden 2008 
kolmannesta neljänneksestä alkaen. Tämän johdosta NAVTEQilla ei ole tulostietoja aiemmilta ajanjaksoilta. 
 
Alaviite 2) liittyen ei-IFRS-tulokseen: Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä kertaluonteisia eriä minään raportointijaksona. Lisäksi ei-IFRS-tunnusluvut eivät 
sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja, muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä ja vaihto-omaisuuden oikaisueriä, jotka johtuvat 
i)Nokia Siemens Networksin perustamisesta ja ii) kaikista 30.6.2008 jälkeen toteutuneista yrityskaupoista. Erät, jotka eivät sisälly ei-IFRS-tunnuslukuihin, 
eritellään tarkemmin tämän tiedotteen sivulla 3-4  ja 12-16 vuosineljännesten osalta ja sivuilla 26-30 koko vuoden 2008 ja 2007 osalta. 
 
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 
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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 2008 viimeiseltä neljännekseltä ja vuoden 2007 viimeiseltä 
neljännekseltä sekä vuodelta 2008 ja vuodelta 2007 taulukoissa tämän tiedotteen sivuilla 11-16 ja 25-30. Vuoden 2008 kolmannen neljänneksen ei-IFRS-
tunnuslukujen täsmäytys löytyy 16.10.2008 julkaistun vuoden 2008 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen sivuilta 12-16. 
 
Alaviite 3 liittyen Nokia Siemens Networksiin: Nokia Siemens Networksin luvut vuonna 2008 eivät ole suoraan vertailukelpoisia vuoden 2007 lukuihin, 
jotka sisältävät ainoastaan Nokian aiemman Networks-toimialaryhmän vuoden 2007 ensimmäiseltä neljännekseltä ja Nokia Siemens Networksin 1.4.-
31.12.2007 väliseltä ajanjaksolta.   
 

VUODEN 2008 VIIMEISEN NELJÄNNEKSEN PÄÄKOHDAT 
- Nokian liikevaihto oli 12,7 miljardia euroa ja se laski 19 % vuoden 2007 viimeiseen neljännekseen 

verrattuna ja kasvoi 3 % vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen verrattuna (ilman 
valuuttakurssimuutosten vaikutusta lasku 18 % ja kasvu 1 %).  

- Devices & Services -ryhmän liikevaihto oli 8,1 miljardia euroa ja se laski 27 % vuoden 2007 
viimeiseen neljännekseen verrattuna ja 5 % vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen verrattuna 
(lasku ilman valuuttakurssimuutosten vaihtelua 25 % ja 8 %).  

- Palvelu- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto oli 158 miljoonaa euroa ja se kasvoi 37 % vuoden 
2008 kolmanteen neljännekseen verrattuna. 

- Matkaviestinmarkkinoiden arvioitu kappalemääräinen myynti oli 305 miljoonaa laitetta eli 9 % 
vähemmän kuin vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä ja 2 % vähemmän kuin vuoden 2008 
kolmannella neljänneksellä.  

- Nokian matkaviestimien kappalemääräinen myynti oli 113,1 miljoonaa laitetta eli 15 % vähemmän 
kuin vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä ja 4 % vähemmän kuin vuoden 2008 kolmannella 
neljänneksellä.  

- Nokian arvioitu matkaviestinmarkkinaosuus oli 37 % vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä, ja se 
laski sekä vuoden 2007 viimeisen neljänneksen 40 %:sta että vuoden 2008 kolmannen neljänneksen 
38 %:sta. Koko vuoden 2008 arvioitu markkinaosuus oli 39 %. 

- Nokian matkaviestimien keskimääräinen myyntihinta oli 71 euroa ja se laski vuoden 2008 
kolmannen neljänneksen 72 eurosta.  

- Devices & Services -ryhmän bruttokateprosentti oli 33,8 ja se laski vuoden 2008 kolmannen 
neljänneksen 36,5:sta.  

- NAVTEQin liikevaihto oli 205 miljoonaa euroa, ja se nousi 31 % vuoden 2008 kolmannen 
neljänneksen 156 miljoonasta eurosta. NAVTEQin ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 25,7 (18,5 vuoden 
2008 kolmannella neljänneksellä).  

- Nokia Siemens Networksin liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa ja se laski 5 % vuoden 2007 viimeiseen 
neljännekseen verrattuna ja nousi 24 % vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen verrattuna (ilman 
valuuttakurssimuutosten vaikutusta lasku 4 % ja kasvu 23 %). 

- Nokia Siemens Networks saavutti olennaisilta osiltaan vuosittaisten 2,0 miljardin 
kustannussäästöjen synergiatavoitteensa vuoden 2008 loppuun mennessä.  

- Liiketoiminnan kassavirta vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä oli 0,3 miljardia euroa 
negatiivinen sisältäen Qualcommille suoritetun 1,7 miljardin euron käteiskertamaksun, joka oli osa 
aiemmin julkistettua lisenssisopimusta. Ilman Qualcommille suoritettua maksua liiketoiminnan 
kassavirta oli 1,4 miljardia euroa.  

- Kassa ja muut likvidit varat olivat yhteensä 6,8 miljardia euroa 31.12.2008.  
 
TOIMITUSJOHTAJA OLLI-PEKKA KALLASVUO 
 
”Makrotaloudellinen toimintaympäristö on heikentynyt viime viikkoina erittäin nopeasti, ja kuluttajien vielä 
entistäkin heikompi luottamus, ennätykselliset valuuttakurssivaihtelut ja luotonsaantimahdollisuuksien 
heikentyminen vaikuttavat edelleen toimialaamme. Nokia on ryhtynyt toimiin kokonaiskustannustensa 
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vähentämiseksi ja vahvan pääomarakenteensa säilyttämiseksi. Tämä on kirkkaasti tärkein prioriteettimme 
nykyisten vallitsevissa taloudellisissa olosuhteissa. On kuitenkin tärkeää, että Nokia jatkaa panostusta 
tulevaisuuden kasvuun oikeassa tahdissa. Uskomme, että Nokialla on valtava mahdollisuus luoda lisäarvoa, 
kun Internet-palvelumarkkina kehittyy ja kasvaa. Olemme perinteisesti olleet muutoksen ajurina ja olemme 
sitä tulevaisuudessakin.” 
 
TOIMIALAN JA NOKIAN NÄKYMÄT 

- Nokia arvioi matkaviestinmarkkinoiden kappalemääräisen myynnin laskevan vuoden 2009 
ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna enemmän kuin 
ensimmäisen neljänneksen kausiluonteinen lasku edellisestä vuosineljänneksestä on ollut viime 
vuosina.  

- Nokia arvioi matkaviestinmarkkinaosuutensa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä pysyvän 
suurin piirtein vuoden 2008 viimeisen neljänneksen tasolla. 

- Ottaen huomioon erittäin rajallisen näkyvyyden Nokia arvioi nyt, että toimialan matkaviestimien 
kappalemääräinen myynti laskee vuonna 2009 noin 10 % vuoteen 2008 verrattuna. Nokia uskoo 
laskun olevan vuoden ensimmäisellä puoliskolla voimakkaampaa kuin vuoden toisella puoliskolla. 
Nokia arvioi aiemmin, että toimialan matkaviestimien kappalemääräinen myynti vähenee 5 % tai 
enemmän vuonna 2009 vuoteen 2008 verrattuna. 

- Nokian tavoitteena on edelleen kasvattaa markkinaosuuttaan matkaviestimissä vuonna 2009. 
- Nokian tavoitteena on nyt, että Devices & Services -ryhmän ei-IFRS-liikevoittoprosentti on yli 10 

vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla ja 13-19 vuoden 2009 toisella puoliskolla. Nokian aiempi 
Devices & Services -ryhmän ei-IFRS-liikevoittoprosenttitavoite oli 13-19 koko vuodelle 2009.  

- Nokian tavoitteena on vähentää Devices & Services -ryhmän vuotuista toimintakulutasoa niin, että 
vuotuinen toimintakulutaso vuoden 2010 loppuun mennessä on alle 6 miljardia euroa. Tämä 
tarkoittaa yli 700 miljoonan euron vähennystä siihen vuotuiseen toimintakulutasoon, joka Nokialla 
oli vuoden 2009 alussa. Nokian tavoitteena on, että suurin osa tästä vähennyksestä saavutetaan 
vuoden 2009 aikana.    

- Nokia ja Nokia Siemens Networks arvioivat edelleen, että langattomien ja kiinteiden verkkojen sekä 
niihin liittyvien palveluiden markkinat pienenevät euromääräisesti 5 % tai enemmän vuonna 2009 
vuoteen 2008 verrattuna.  

- Nokian ja Nokia Siemens Networksin tavoitteena on edelleen, että Nokia Siemens Networksin 
markkinaosuus pysyy muuttumattomana vuonna 2009 vuoteen 2008 verrattuna.  

 
VUODEN 2008 VIIMEISEN NELJÄNNEKSEN TALOUDELLISET PÄÄKOHDAT 
(Vertailu on tehty vuoden 2007 viimeisen neljänneksen lukuihin, ellei toisin ole mainittu.) 
 
Ei-IFRS–tunnuslukuihin eivät sisälly seuraavat erät: 
Vuoden 2008 viimeisen neljänneksen 747 miljoonaa euroa, johon sisältyvät: 
- 286 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelystä ja muista kertaeristä johtuva kuluerä. 
- 52 miljoonan euron Devices & Services -ryhmän uudelleenjärjestelyyn liittyvä erä.  
- 165 miljoonan euron erä, joka johtuu omaisuuserien siirrosta Symbian Foundationiin. 
- 5 miljoonan euron NAVTEQin uudelleenjärjestelyyn liittyvä erä.  
- 118 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka 
johtuvat Nokia Siemens Networksin perustamisesta. 
- 121 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka 
johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta. 
 
Vuoden 2008 kolmannen neljänneksen 287 miljoonaa euroa, johon sisältyvät:  
- 59 miljoonan euron Nokia Siemens Networksin uudelleenjärjestelystä ja muista kertaeristä johtuva kuluerä. 
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- 119 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka 
johtuvat Nokia Siemens Networksin perustamisesta. 
- 109 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muiden hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, 
jotka johtuvat NAVTEQ-yrityskaupasta. 
 
Vuoden 2007 viimeisen neljänneksen 142 miljoonaa euroa (netto), johon sisältyvät: 
- 119 miljoonan euron Nokian Siemens Networksin uudelleenjärjestelystä ja muista kertaeristä johtuva kuluerä.  
- 53 miljoonaan euron suuruinen kiinteistön myynnistä saatu tuloerä Nokia Siemens Networksissa. 
- 53 miljoonan euron suuruinen liikkeenluovutukseen liittyvä tuloerä Devices & Services -ryhmässä. 
- 129 miljoonaa euroa aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka 
johtuvat Nokia Siemens Networksin perustamisesta.  
 
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 2008 viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 19 % vuoden 2007 viimeiseen 
neljännekseen verrattuna ja oli 12,7 miljardia euroa (15,7 miljardia euroa). Ilman valuuttakurssimuutosten 
vaikutusta liikevaihto olisi laskenut 18 % vuoden 2007 viimeiseen neljännekseen verrattuna ja kasvanut 1 % 
vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen verrattuna.  
 
Seuraavassa taulukossa esitetään sekä raportoidun liikevaihdon kasvu että liikevaihdon kasvu ilman 
valuuttakurssimuutosten vaikutusta vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2007 viimeiseen 
neljännekseen ja vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen verrattuna.  
 

NOKIAN VUODEN 2008 VIIMEISEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO 
Raportoitu ja ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 

 

Muutos 10-
12/2008 vs.  
10-12/2007 

Muutos 10-
12/2008 vs. 
 7-9/2008  

Liikevaihto - raportoitu -19 % 3 % 
- ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 -18 % 1 % 
    
Devices & Services -ryhmän liikevaihto - raportoitu -27 % -5 % 
- ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 -25 % -8 % 
    
Nokia Siemens Networksin liikevaihto - raportoitu -5 % 24 % 
- ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta1 -4% 23 % 

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

Nokian vuoden 2008 viimeisen neljänneksen raportoitu liikevoitto laski 80 % vuoden 2007 vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna ja oli 492 miljoonaa euroa (2,5 miljardia euroa). Nokian vuoden 2008 viimeisen 
neljänneksen ei-IFRS-liikevoitto laski 53 % vuoden 2007 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 1,2 
miljardia euroa (2,6 miljardia euroa). Nokian vuoden 2008 viimeisen neljänneksen raportoitu 
liikevoittoprosentti oli 3,9 (15,9). Nokian vuoden 2008 viimeisen neljänneksen ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 
9,8 (16,7).  
 
Liiketoiminnan kassavirta vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä oli 0,3 miljardia euroa negatiivinen 
sisältäen Qualcommille suoritetun 1,7 miljardin euron käteiskertamaksun, joka oli osa aiemmin julkistettua 
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lisenssisopimusta. Ilman Qualcommille suoritettua maksua liiketoiminnan kassavirta vuoden 2008 
viimeisellä neljänneksellä oli 1,4 miljardia euroa. Liiketoiminnan kassavirta vuoden 2007 viimeisellä 
neljänneksellä oli 2,7 miljardia euroa. Kassa ja muut likvidit varat olivat yhteensä 6,8 miljardia euroa 
31.12.2008 (11,8 miljardia euroa 31.12.2007). Nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli - 14 % 
31.12.2008 (-62 % 31.12.2007).  
 
Devices & Services 
Devices & Services -ryhmä myi yhteensä 113,1 miljoonaa matkaviestintä vuoden 2008 viimeisellä 
neljänneksellä. Kappalemääräinen myynti laski 15 % vuoden 2007 vastaavasta ajanjaksosta ja 4 % vuoden 
2008 edellisestä neljänneksestä. Matkaviestinmarkkinoiden kappalemääräinen myynti vuoden 2008 
viimeisellä neljänneksellä oli Nokian arvion mukaan 305 miljoonaa laitetta ja se laski 9 % vuoden 2007 
vastaavasta ajanjaksosta ja 2 % vuoden 2008 edellisestä neljänneksestä.  
 
Yhdistelmälaitteiden osuus matkaviestinmarkkinoiden kokonaismyynnistä kasvoi Nokian arvion mukaan 
48,0 miljoonaan laitteeseen vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä, kun se vuoden 2007 vastaavalla 
ajanjaksolla oli arviolta 40,1 miljoonaa laitetta ja vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä 44,2 miljoonaa 
laitetta. Nokian yhdistelmälaitteiden kappalemääräinen myynti oli 15,1 miljoonaa laitetta vuoden 2008 
viimeisellä neljänneksellä, kun se vuoden 2007 vastaavalla ajanjaksolla oli 18,8 miljoonaa laitetta ja vuoden 
2008 kolmannella neljänneksellä 15,5 miljoonaa laitetta. Nokia toimitti markkinoille noin 8 miljoonaa Nokia 
Nseries - ja yli 3 miljoonaa Nokia Eseries -laitetta vuoden 2008 viimeisen neljänneksen aikana.  
 
Seuraavassa taulukossa esitetään Nokian matkaviestimien kappalemääräinen myynti alueittain mainituilla 
ajanjaksoilla sekä vertailut edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen ja edelliseen 
vuosineljännekseen.  
 
NOKIAN MATKAVIESTIMIEN KAPPALEMÄÄRÄINEN MYYNTI ALUEITTAIN 

(Miljoonaa kappaletta) 10-12/2008 10-12/2007 

Muutos 10-
12/2008 vs. 
10-12/2007 7-9/2008 

Muutos 10-
12/2008 vs. 

7-9/2008 
Eurooppa 34,7 37,2 -6,7 % 27,4 26,6 % 
Lähi-itä ja Afrikka 18,2 23,6 -22,9 % 21,5 -15,3 % 
Kiinan alue 12,9 20,2 -36,1 % 19,8 -34,8 % 
Aasian ja Tyynenmeren alue 29,9 34,0 -12,1 % 33,6 -11,0 % 
Pohjois-Amerikka 4,1 5,1 -19,6 % 4,5 -8,9 % 
Latinalainen Amerikka 13,3 13,4 -0,7 % 11,0 20,9 % 
Yhteensä 113,1 133,5 -15,3 % 117,8 -4,0 % 
 
Nokian alustavan arvion mukaan Nokian matkaviestinmarkkinaosuus vuoden 2008 viimeisellä 
neljänneksellä oli 37 %, kun se vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä oli 40 % ja vuoden 2008 kolmannella 
neljänneksellä 38 %. Markkinaosuuden laskuun vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2007 
kolmanteen neljännekseen verrattuna vaikutti pääasiassa markkinaosuuden lasku Lähi-idän ja Afrikan 
alueella, Kiinan alueella, Pohjois-Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Laskua tasoitti osin 
Nokian markkinaosuuden lievä kasvu Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Markkinaosuuden laskuun 
vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen verrattuna vaikutti 
pääasiassa markkinaosuuden lasku Kiinan alueella, Lähi-idän ja Afrikan alueella, Pohjois-Amerikassa sekä 
Aasian ja Tyynenmeren alueella. Nokian markkinaosuus nousi Latinalaisessa Amerikassa ja Euroopassa 
vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Nokia uskoo, 
että valuuttakurssien erittäin voimakkaan vaihtelun vuoksi yhtiön markkinaosuuteen joillakin 
maantieteellisillä alueilla on vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä voinut vaikuttaa se, että 
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jälleenmyyntikanava on ohjannut tuotteita myytäviksi kuluttajille toisilla maantieteellisillä alueilla, 
erityisesti Euroopassa sekä Lähi-idän ja Afrikan alueella.   
 
Nokian matkaviestinten keskimääräinen myyntihinta vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä oli 71 euroa, ja 
se laski vuoden 2007 vastaavan ajanjakson 83 eurosta ja vuoden 2008 kolmannen neljänneksen 72 eurosta. 
Keskimääräisen myyntihinnan lasku vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2007 vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna johtui pääosin alemman hintaluokan matkaviestimien myynnin suuremmasta 
osuudesta. Keskimääräinen myyntihinta ei muuttunut juurikaan vuoden 2008 kolmannesta neljänneksestä, 
koska Nokian tuotevalikoima oli samantyyppinen vuoden 2008 kolmannella ja viimeisellä neljänneksellä. 
Vuoden 2008 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Nokian matkaviestimien keskimääräiseen 
myyntihintaan ei sisälly palvelu- ja ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto. Aikaisempien ajanjaksojen tiedot 
on päivitetty vertailun mahdollistamiseksi.  
 
Devices & Services -ryhmän liikevaihto laski 27 % vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2007 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 8,1 miljardia euroa (11,1 miljardia euroa). Ilman 
valuuttakurssimuutosten vaikutusta liikevaihdon lasku olisi ollut 25 %. Liikevaihdon laskuun vaikutti 
pienempi kappalemääräinen myynti kaikilla alueilla sekä keskimääräisen myyntihinnan lasku, joka oli 
seurausta heikommasta kysynnästä, alemman hintaluokan laitteiden myynnin suuremmasta osuudesta ja 
yleisestä hintakilpailusta vuoden 2007 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Palvelu- ja 
ohjelmistoliiketoiminnan osuus Devices & Services -ryhmän liikevaihdosta oli 158 miljoonaa euroa vuoden 
2008 viimeisellä neljänneksellä, ja se kasvoi 37 % vuoden 2008 kolmannesta neljänneksestä.  
 
Devices & Services -ryhmän liikevaihto kasvoi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2007 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna Latinalaisessa Amerikassa. Liikevaihto laski vuoden 2007 vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna Lähi-idän ja Afrikan alueella, Pohjois-Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella, 
Kiinan alueella sekä Euroopassa.  
 
Devices & Services -ryhmän raportoitu bruttokate ja ei-IFRS-bruttokate laskivat 37 % vuoden 2008 
viimeisellä neljänneksellä vuoden 2007 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 2,8 miljardia euroa (4,3 
miljardia euroa). Raportoitu bruttokateprosentti ja ei-IFRS-bruttokateprosentti olivat 33,8 (38,9). 
Bruttokateprosentin lasku vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2007 vastaavaan ajanjaksoon 
verrattuna johtui pääasiassa alemman hintaluokan ja alempien katteiden laitteiden myynnin suuremmasta 
osuudesta sekä uusien, korkeamman hintaluokan ja korkeampien katteiden laitteiden pienemmästä 
osuudesta vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. 
  
Devices & Services -ryhmän raportoitu liikevoitto laski 70 % vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä vuoden 
2007 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 766 miljoonaa euroa (2,6 miljardia euroa). Raportoitu 
liikevoittoprosentti oli 9,4 (23,3).  Ryhmän ei-IFRS-liikevoitto laski 61 % vuoden 2008 viimeisellä 
neljänneksellä vuoden 2007 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 983 miljoonaa euroa (2,5 miljardia 
euroa). Ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 12,1 (22,8). Ei-IFRS-liikevoiton 61 %:n lasku vuoden 2008 viimeisellä 
neljänneksellä johtui pääasiassa alemmasta liikevaihdosta vuoden 2007 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.  
 
NAVTEQ 
(Vertailu on tehty vuoden 2008 kolmannen neljänneksen lukuihin) 
 
NAVTEQin liikevaihto vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä kasvoi 31 % vuoden 2008 kolmanteen 
neljännekseen verrattuna ja oli 205 miljoonaa euroa (156 miljoonaa euroa). NAVTEQin raportoitu bruttokate 
oli 180 miljoonaa euroa (138 miljoonaa euroa) ja bruttokateprosentti oli 87,8 (88,5). Ei-IFRS-bruttokate oli 
181 miljoonaa euroa (139 miljoonaa euroa) ja ei-IFRS-bruttokateprosentti oli 87,9 (88,5). NAVTEQin 
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raportoitu liiketappio oli 73 miljoonaa euroa (liiketappio 80 miljoonaa euroa). Raportoitu 
liikevoittoprosentti oli -35,6 (-51,3). NAVTEQin ei-IFRS-liikevoitto oli 53 miljoonaa euroa (29 miljoonaa euroa) 
ja ei-IFRS-liikevoittoprosentti 25,7 (18,5). 
 
Nokia Siemens Networks 
Nokia Siemens Networksin liikevaihto laski 5 % vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2007 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 4,3 miljardia euroa (4,6 miljardia euroa). Ilman 
valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokia Siemens Networksin liikevaihto olisi laskenut 4 % vuoden 2007 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 
 
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 10-12/2008 10-12/2007 

Muutos         
10-12/2008 vs.  

10-2/2007 7-9/2008 

Muutos         
10-12/2008 vs. 

7-9/2008 
Eurooppa 1 636 2 045 -20,0 % 1 358 20,5 % 
Lähi-itä ja Afrikka 615 541 13,7 % 424 45,0 % 
Kiinan alue 409 492 -16,9 % 288 42,0 % 
Aasian ja Tyynenmeren alue 967 838 15,4 % 894 8,2 % 
Pohjois-Amerikka 198 243 -18,5 % 150 32,0 % 
Latinalainen Amerikka 513 424 21,0 % 389 31,9 % 
Yhteensä 4 338 4 583 -5,3 % 3 503 23,8 % 
 
Nokia Siemens Networksin raportoitu bruttokate laski 17 % vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä vuoden 
2007 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 1,1 miljardia euroa (1,4 miljardia euroa). Raportoitu 
bruttokateprosentti oli 26,1 (29,7). Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-bruttokate laski 6 % vuoden 2008 
viimeisellä neljänneksellä vuoden 2007 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 1,3 miljardia euroa (1,4 
miljardia euroa), ja ei-IFRS-bruttokateprosentti oli 30,4 (30,4). Alempi ei-IFRS-bruttokate vuoden 2008 
viimeisellä neljänneksellä vuoden 2007 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui pääasiassa liikevaihdon 
laskusta vuoden 2007 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.  
 
Nokia Siemens Networksin raportoitu liiketappio vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä oli 179 miljoonaa 
euroa (raportoitu liiketulos saavutti kannattavuusrajan vuoden 2007 vastaavalla ajanjaksolla). Raportoitu 
liikevoittoprosentti oli -4,1 (0). Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoitto kasvoi 15 % vuoden 2008 
viimeisellä neljänneksellä vuoden 2007 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 225 miljoonaa euroa (195 
miljoonaa euroa). Ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 5,2 (4,2). Nokia Siemens Networksin ei-IFRS-liikevoiton 
kasvu vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä heijasti pääasiassa alempia toimintakuluja vuoden 2007 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.  
 
VUODEN 2008 VIIMEISEN NELJÄNNEKSEN PÄÄKOHDAT 
Nokia 
- Nokia ilmoitti tiettyjen myynti-, markkinointi-, tutkimus- ja muiden toimintojen 

uudelleenorganisoinnista. Muutosten henkilöstövaikutus maailmanlaajuisesti on noin 850 henkilöä. 
Uudelleenjärjestelyyn sisältyy henkilöstövähennyksiä Nokia Research Centerissä sekä Nokian Turun 
toimipisteen sulkeminen.  
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- Nokia ilmoitti lopettavansa matkaviestimien myynnin ja markkinoinnin Japanissa. Nokian 

luksuspuhelinmalliston Vertun myynti, Nokian globaali tutkimus- ja tuotekehitystoiminta sekä 
materiaalinhankinta jatkuvat Japanissa ennallaan.  

- Nokia ilmoitti uusineensa Research in Motionin (RIM) kanssa monivuotisen lisenssisopimuksen, joka 
kattaa GSM-, WCDMA- ja CDMA2000-standardien essentiaalipatenttien maailmanlaajuisen käytön. 
Sopimuksen taloudellisiin ehtoihin sisältyvät Nokialle maksettavat kertamaksu ja säännölliset 
rojaltimaksut.   
 

Devices 
- Nokia vahvisti edelleen Nokia Nseries -matkaviestinmallistoa ja julkisti Nokia N97 -mobiilitietokoneen, 

jossa on 3,5 tuuman kosketusnäyttö, täysmittainen näppäimistö, viiden megapikselin kamera, 
integroidut A-GPS-sensorit, sähköinen kompassi sekä 32 gigatavun muisti.  

- Nokia julkisti Nokia 5800 XpressMusic -laitteen ja aloitti sen toimitukset. Nokia 5800 XpressMusic on 
musiikkiin optimoitu matkaviestin, jossa on 3,2 tuuman tuntopalauteoptimoitu kosketusnäyttö, 3,2 
megapikselin kamera ja A-GPS-toiminto.  

- Nokia julkisti Nokia E63 -laitteen ja aloitti sen toimitukset. Nokia E63 -laitteessa on täysmittainen 
näppäimistö ja valikoima multimediaominaisuuksia, ja sen hinnoittelu tuo Eseries-laitteet laajemman 
yleisön saataville.  

- Nokia julkisti vahvistavansa uusille käyttäjille suunnattujen matkaviestinten valikoimaansa useilla 
uusilla malleilla, kuten Nokia 1202, joka on erityisesti suunniteltu kehittyvien markkinoiden haja-
asutusalueilla asuville kuluttajille. Nokia 1202 -laitteen arvioitu vähittäismyyntihinta on 25 euroa ja se 
on Nokian tähän asti edullisin matkapuhelin.  

- Nokia sai päätökseen matkaviestinmarkkinoiden johtavaa Symbian OS -käyttöjärjestelmää kehittävän ja 
lisensoivan Symbian Limitedin yritysoston. Yritysosto on merkittävä askel Nokialle ja alan 
yhteistyökumppaneille Symbian OS -käyttöjärjestelmän kehittämisessä avoimeksi ja yhtenäiseksi 
matkaviestinten ohjelmistoalustaksi, jota lisensoidaan ilman käyttömaksuja ja joka vähitellen siirtyy 
avoimeen lähdekoodiin. 

- Nokia and IBM ilmoittivat, että osa Nokian S60-pohjaisista matkaviestimistä tukee tästä lähtien IBM 
Lotus Notes -ohjelmistoa, mikä tarjoaa miljoonille Lotus Notesin käyttäjille mahdollisuuden käyttää 
sähköpostia Nokian laitteilla.  

 
Services & Software 
- Nokia ilmoitti tietoturvalaiteliiketoimintansa myynnistä Check Point Software Technologiesille. Tämä 

yrityskauppa on osa langattomien yritysratkaisujen strategian uudistusta, jonka mukaisesti Nokia 
lopettaa palomuurin takana toimivien omien langattomien yritysratkaisujensa kehittämisen ja 
markkinoinnin. 

- Nokia sai päätökseen OZ Communications -yrityskaupan, jonka tavoitteena on vahvistaa Nokian asemaa 
kuluttajille suunnatuissa langattomissa viestipalveluissa. 

- Nokia avasi Iso-Britanniassa Comes with Music -musiikkipalvelun. Ostaessaan Nokian Comes with Music   
-matkaviestimen ihmiset saavat tietyksi ajaksi, yleensä vähintään vuodeksi, rajoittamattoman 
latausoikeuden miljoonia musiikkikappaleita sisältävään valikoimaan, ja he saavat pitää tuona aikana 
lataamansa kappaleet. Palvelussa ovat mukana kaikki johtavat levy-yhtiöt - Universal Music Group 
International, Warner Music Group, Sony BMG Music Entertainment and EMI Group - sekä useita 
riippumattomia levymerkkejä ja musiikin julkaisuoikeuksien haltijoita. 

- Nokia avasi Nokian Musiikkikaupan Italiassa ja Yhdistyneissä Arabiemiraateissa. Nokian 
Musiikkikauppoja on nyt yhteensä 12 kappaletta kolmella eri mantereella.  

- Nokia avasi Maps on Ovi -palvelun, jonka avulla ihmiset voivat suunnitella reittejä kotona 
tietokoneellaan ja siirtää reitit matkaviestimeensä. 
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- Nokia avasi kokeiluversion Mail on Ovi -sähköpostipalvelusta. Mail on Ovi on ilmainen sähköpostipalvelu, 

jonka avulla tiettyjen Nokian puhelimien omistajat voivat avata ovi.com –päätteisen sähköpostitilin 
suoraan matkaviestimestä ilman tietokonetta.  

- Nokia avasi Nokia Messaging –palvelun, joka antaa miljoonille ihmisille yhteyden suosittuihin 
sähköposti- ja pikaviestipalveluihin, kuten Yahoo! Mail® and Yahoo! Messenger®, Windows Live 
Hotmail, Gmail ja Google Talk sekä AOL Mail, sekä tuhansien palveluntarjoajien sähköpostiratkaisuihin 
eri puolilla maailmaa useimmilla Nokian matkaviestimillä. Nokia Messaging -palvelu on tulossa 
valikoiduille markkinoille vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana.  

- Nokia ilmoitti avaavansa Nokia Life Tools -palvelun, joka tarjoaa erityisesti kehittyvien markkinoiden 
maaseudulla asuville käyttäjille kehitettäviä innovatiivisia maatalouden tieto- ja koulutuspalveluja.  

- Nokia toi seitsemän uutta peliä langattomaan N-Gage-palveluun.  
 
NAVTEQ 
- Nokia julkisti sopimuksen T-Traffic Systems GMbH:n yritysostosta. Yritys on Saksan johtavia 

liikennepalvelujen tuottajia. Yritysosto saatiin päätökseen tammikuussa 2009.  
- NAVTEQ laajensi dynaamisen sisällön ja reaaliaikaisen tiedon valikoimaansa lentotilanteeseen ja 

polttoaineen hintoihin, hyödyntäen alan johtavaa liikenne- ja kameratiedotteiden jakelukykyä. 
- NAVTEQ Traffic tuotiin osaksi Microsoft Windows Live FrameIt -palvelua. 
- NAVTEQ julkisti strategiansa karttapalveluja hyödyntävien kuljettajaa avustavien ADAS (Advanced driver 

assistance systems) -järjestelmien tuomisesta kaikkiin ajoneuvoihin Map-Enhanced Positioning Enginea 
käyttämällä.  

- NAVTEQ julkisti parannetun Traffic Patterns -tietokantatuotteen Pohjois-Amerikan markkinoille. 
 
Nokia Siemens Networks 
- Nokia Siemens Networks solmi 3G-sopimukset kolmen merkittävän kanadalaisen operaattorin Teluksen, 

Bell Canadan ja Videotronin kanssa. Tämä merkitsi yhtiölle läpimurtoa markkinalle, jolla muut 
toimittajat ovat perinteisesti olleet vahvoja. 

- Yhtiö aloitti ensimmäisenä verkkolaitetoimittajana seuraavan sukupolven Long Term Evolution (LTE) -
mobiiliteknologiaa tukevien tukiasemien toimitukset. LTE-kyvykkyys edellyttää ainoastaan Flexi 
Multimode -tukiaseman ohjelmistopäivitystä. Yhtiö esitteli myös ensimmäisenä tulevaisuuden LTE 
Advanced -teknologiaa.  

- Nokia Siemens Networks vahvisti johtoasemaansa pakettivälitteisissä runkoverkoissa solmimalla 
sopimuksen LTE Evolved Packet Core (EPC) -teknologian toimittamisesta NTT DoCoMolle yhteistyössä 
Fujitsun kanssa. 

- Joulukuussa Nokia Siemens Networks ilmoitti, että Tata Teleservices Limited oli valinnut sen verkon 
operointi- ja hallintapalvelujen toimittajakseen. Sopimukseen sisältyvät intialaisen operaattorin uuden 
maanlaajuisen GSM-verkon suunnittelu, projektin hallinta, verkon toimitus ja järjestelmäintegraatio. 
Nokia Siemens Networks toimittaa sekä radioverkon että seuraavan sukupolven keskusjärjestelmän.   

- Tutkimuslaitos Ovum nimesi Nokia Siemens Networksin selkeäksi markkinajohtajaksi 40 gigatavua 
sekunnissa siirtävässä optisessa WDM (Wavelength Division Multiplexing) -siirtoteknologiassa. Yhtiö 
aloitti merkittävän toimitusprojektin tärkeälle asiakkaalle vuosineljänneksen aikana.  

- Nokia Siemens Networksin ja mainonnalla rahoitettavaa ilmaista matkapuhelinpalvelua 16-24-vuotiaille 
tarjoavan Blykin yhteistyö laajeni, kun yhtiöt solmivat avaimet käteen -palvelusopimuksen runkoverkon 
hallinnoinnista Blykin laajentaessa toimintaansa Alankomaihin ja Belgiaan. 

 
Yllämainituista pääkohdista löytyy enemmän tietoa lehdistötiedotteista, jotka löytyvät osoitteista 
http://www.nokia.com/press, http://www.navteq.com/about/press.html ja 
http://www.nokiasiemensnetworks.com/press 
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NOKIAN VIIMEINEN VUOSINELJÄNNES 2008 
(Esitetyt luvut ovat Nokian raportoituja lukuja. Vertailu on tehty vuoden 2007 viimeisen neljänneksen 
lukuihin, ellei toisin ole mainittu.) 
 
1.1.2008 alkaen Nokian kolme matkaviestintoimialaryhmää Mobile Phones, Multimedia ja Enterprise Solutions 
ja niitä tukeneet horisontaaliyksiköt yhdistettiin Devices & Services -ryhmäksi. Nokian ja sen 
raportointiyksiköiden aikaisempien ajanjaksojen tulokset on vertailtavuuden vuoksi uudelleenryhmitelty 
uusien raportointiyksikköjen mukaisiksi (tilintarkastamattomina). Devices & Services -ryhmään kuuluu kolme 
yksikköä: Devices, Services ja Markets, joiden toimintaa tukee Corporate Development Office. 
Uudelleenryhmitellyt vuoden 2007 luvut löytyvät sivulta: http://investors.nokia.com. 
 
Nokia sai 10.7.2008 päätökseen NAVTEQ-yrityskaupan. NAVTEQ on Nokian erillinen raportointiyksikkö vuoden 
2008 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen. Tämän johdosta NAVTEQilta ei ole tulostietoja aiemmilta 
ajanjaksoilta. 
 
Nokian liikevaihto laski 19 % ja oli 12 662 miljoonaa euroa (15 717 miljoonaa euroa). Devices & Services -
ryhmän liikevaihto laski 27 % ja oli 8 141 miljoonaa euroa (11 141 miljoonaa euroa). NAVTEQin liikevaihto 
oli 205 miljoonaa euroa. Nokia Siemens Networksin liikevaihto laski 5 % ja oli 4 338 miljoonaa euroa (4 583 
miljoonaa euroa).  
 
Liikevoitto laski 80 % ja oli 492 miljoonaa euroa (2 492 miljoonaa euroa). Liikevoittoprosentti oli 3,9 (15,9). 
Devices & Services -ryhmän liikevoitto laski 70 % ja oli 766 miljoonaa euroa (2 594 miljoonaa euroa). 
Liikevoittoprosentti oli 9,4 (23,3). NAVTEQin liiketappio oli 73 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti -35,6. 
Nokia Siemens Networksin liiketappio oli 179 miljoonaa euroa (O miljoonaa euroa). Liikevoittoprosentti oli   
-4,1 (0). Yhtymän yhteiset kulut olivat 22 miljoonaa euroa (102 miljoonaa euroa). 
 
Rahoituskulut loka-joulukuussa olivat 16 miljoonaa euroa (rahoitustuotot 64 miljoonaa euroa). Tulos ennen 
veroja ja vähemmistöosuuksia oli 476 miljoonaa euroa (2 573 miljoonaa euroa). Nokian saama suotuisa 
korkean teknologian kelpoisuutta koskeva päätös Kiinassa vähensi Nokian veroja vuoden 2008 viimeisellä 
neljänneksellä. Tämä muutos sekä tietyt veroedut aiemmilta vuosilta johtivat veroasteen alenemiseen 
vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Nettotulos oli 576 miljoonaa euroa (1 835 miljoonaa euroa). 
Osakekohtainen tulos laski 0,16 euroon (laimentamaton) ja 0,15 euroon (laimennettu), kun se vuoden 2007 
vastaavalla ajanjaksolla oli 0,48 (laimentamaton) ja 0,47 (laimennettu).  
 

http://investors.nokia.com/�
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KONSERNIN TULOSLASKELMA, milj. EUR      
(tilintarkastamaton)      
 Raportoitu Raportoitu  Ei-IFRS  Ei-IFRS  

  
10-

12/2008 
10-

12/2007   
10-

12/2008 
10-

12/2007 
Liikevaihto 12 662 15 717  12 665 15 738 
Hankinnan ja valmistuksen kulut -8 599 -10 017   -8 415 -9 998 
          
Bruttokate 4 063 5 700  4 250 5 740 
Tutkimus- ja kehityskulut -1 731 -1 620  -1 400 -1 524 
Myynnin ja markkinoinnin kulut -1 287 -1 296  -1 185 -1 203 
Hallinnon kulut -345 -356  -284 -333 
Liiketoiminnan muut tuotot 154 139  154 33 
Liiketoiminnan muut kulut -362 -75   -296 -79 
          
Liikevoitto 492 2 492  1 239 2 634 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista - 17  - 17 
Rahoitustuotot ja -kulut -16 64   -16 64 
          
Tulos ennen veroja 476 2 573  1 223 2 715 
Tuloverot 75 -777   -142 -830 
          
Tulos ennen vähemmistöosuutta 551 1 796  1 081 1 885 
Vähemmistölle kuuluva osuus tuloksesta 25 39   -123 -26 
          
Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto 576 1 835  958 1 859 
          
Tulos/osake (EUR)          
(emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta) 0,16 0,48  0,26 0,49 
Laimentamaton 0,15 0,47  0,26 0,48 
Laimennettu          
          
Osakkeita keskimäärin (1 000 osaketta)          
Laimentamaton 3 697 553 3 820 876  3 697 553 3 820 876 
Laimennettu 3 724 043 3 885 693  3 724 043 3 885 693 
           
Poistot yhteensä 446 280  207 151 
          
Osakeperusteisten ohjelmien kulukirjaukset, 
yhteensä -60 67  -60 67 
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DEVICES & SERVICES, milj. EUR        
(tilintarkastamaton)       

  

Raportoitu   
10-12 
/2008 

Oikaisut 
10-12 
/2008 

Ei-IFRS   
10-

12/2008 

Raportoitu   
10-12 
/2007 

Oikaisut 
10-12 
/2007 

Ei-IFRS   
10-12 
/2007 

            
Liikevaihto 8 141 - 8 141 11 141 - 11 141 
Hankinnan ja valmistuksen kulut -5 390 - -5 390 -6 808 - -6 808 
            
Bruttokate 2 751 - 2 751 4 333 - 4 333 
% liikevaihdosta 33,8  33,8 38,9  38,9  
            
Tutkimus- ja kehityskulut 1) -901 153 -748 -823 - -823 
% liikevaihdosta 11,1  9,2 7,4  7,4  
            
Myynnin ja markkinoinnin kulut 2) -837 12 -825 -883 - -883 
% liikevaihdosta 10,3  10,1 7,9  7,9  
            
Hallinnon kulut  -94 - -94 -86 - -86 
% liikevaihdosta 1,2  1,2 0,8   0,8 
             
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 
3) -153 52 -101 53 -53 0 
            
Liikevoitto 766 217 983 2 594 -53 2 541 
% liikevaihdosta 9,4   12,1 23,3   22,8  
       
       
1) 153 milj. euron Symbian Foundationille siirrettävät omaisuuserät vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. 
2)12 milj. euron Symbian Foundationille siirrettävät omaisuuserät vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. 
3) Uudelleenjärjestelykulut 52 milj. euroa vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Liiketoiminnan  
myynnistä syntynyt voitto 53 milj. euroa vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä.   
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NAVTEQ, milj. EUR       
(tilintarkastamaton)      

  
Raportoitu    
10-12/2008 

Oikaisut   
10-12/2008 

Ei-IFRS         
10-12/2008    

Liikevaihto 1) 205 1 206   
Hankinnan ja valmistuksen kulut -25   -25    
         
Bruttokate 180 1 181   
% liikevaihdosta 87,8  87,9   
         
Tutkimus- ja kehityskulut 2) -174 90 -84   
% liikevaihdosta 84,9  40,8   
         
Myynnin ja markkinoinnin kulut 3) -59 30 -29   
% liikevaihdosta 28,8  14,1   
         
Hallinnon kulut  -17  -17   
% liikevaihdosta 8,3  8,3   
         
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 4) -3 5 2    
         
Liikevoitto -73 126 53   
% liikevaihdosta -35,6   25,7   
      
1) Liiketoimintojen hankintaan liittyvä lykätty tuloutus 1 milj. euroa vuoden 2008 viimeisellä 
neljänneksellä. 
2) Liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 90 milj. euroa vuoden 
2008 viimeisellä neljänneksellä.  
3) Liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 30 milj. euroa vuoden 
2008 viimeisellä neljänneksellä.  
4) Uudelleenjärjestelykulut 5 milj. euroa vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä.    
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NOKIA SIEMENS NETWORKS, milj. EUR       
(tilintarkastamaton)       

  

Raportoitu   
10-12 
/2008 

Oikaisut 
10-12 
/2008 

Ei-IFRS   
10-12 
/2008 

Raportoitu   
10-12 
/2007 

Oikaisut 
10-12 
/2007 

Ei-IFRS   
10-12 
/2007 

            
Liikevaihto 1) 4 338 2 4 340 4 583 21 4 604 
Hankinnan ja valmistuksen kulut 2) -3 206 184 -3 022 -3 222 19 -3 203 
                
Bruttokate 1 132 186 1 318 1 361 40 1 401 
% liikevaihdosta 26,1  30,4 29,7  30,4 
            
Tutkimus- ja kehityskulut 3) -654 88 -566 -790 96 -694 
% liikevaihdosta 15,1  13,0 17,2  15,1 
            
Myynnin ja markkinoinnin kulut 4) -390 60 -330 -412 93 -319 
% liikevaihdosta 9,0  7,6 9,0  6,9 
            
Hallinnon kulut 5) -206 61 -145 -196 23 -173 
% liikevaihdosta 4,7  3,3 4,3  3,8 
            
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 
6) -61 9 -52 37 -57 -20 
            
Liikevoitto -179 404 225 0 195 195 
% liikevaihdosta 4,1   5,2 0,0   4,2 
 
1) Liiketoimintojen hankintaan liittyvä lykätty tuloutus 2 milj. euroa vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. 
Liiketoimintojen hankintaan liittyvä lykätty tuloutus 13 milj. euroa ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut 8 
milj. euroa vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä. 
2) Uudelleenjärjestelykulut 184 milj. euroa vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä ja 19 milj. euroa vuoden   
2007 viimeisellä neljänneksellä.      
3) Uudelleenjärjestelykulut 43 milj. euroa ja liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista 
hyödykkeistä 45 milj. euroa vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Uudelleenjärjestelykulut 48 milj. euroa ja 
poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 48 milj. euroa vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä. 
4) Uudelleenjärjestelykuluihin liittyvän varauksen purku 11 milj. euroa ja poistot hankituista aineettomista  
hyödykkeistä 71 milj. euroa vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Uudelleenjärjestelykulut 21 milj. euroa ja 
poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 72 milj. euroa vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä.  
5) Uudelleenjärjestelykulut 61 milj. euroa vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä ja 23 milj. euroa vuoden 2007 
viimeisellä neljänneksellä.   
6) Uudelleenjärjestelykulut 9 milj. euroa vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä vuonna 2008. Kiinteistön 
myynnistä syntynyt voitto 53 milj. euroa ja hankintamenon kohdentamiseen liittyvä muu tuotto 4 milj. euroa 
vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä. 
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YHTYMÄN YHTEISET TOIMINNOT, milj. EUR       
(tilintarkastamaton)       

  

Raportoitu   
10-12 
/2008 

Oikaisut 
10-12 
/2008 

Ei-IFRS   
10-12 
/2008 

Raportoitu   
10-12 
/2007 

Oikaisut 
10-12 
/2007 

Ei-IFRS   
10-12 
/2007 

            
Liikevaihto  - - - - - - 
Hankinnan ja valmistuksen kulut - - - - - - 
            
Bruttokate - - - - - - 
            
Tutkimus- ja kehityskulut -2 - -2 -4 - -4 
            
Myynnin ja markkinoinnin kulut  -1 - -1 -1 - -1 
            
Hallinnon kulut  -28 - -28 -71 - -71 
            
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 9 - 9 -26 - -26 
            
Liikevoitto -22 - -22 -102 - -102 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA, milj. EUR       
(tilintarkastamaton)       

 
Raportoitu   

10-12/2008 
Oikaisut   

10-12/2008 
Ei-IFRS   

10-12/2008 
Raportoitu   

10-12/2007 
Oikaisut   

10-12/2007 
Ei-IFRS   

10-12/2007 
Liikevaihto 1) 12 662 3 12 665 15 717 21 15 738 
Hankinnan ja valmistuksen kulut 2) -8 599 184 -8 415 -10 023 19 -10 004 
           
Bruttokate 4 063 187 4 250 5 694 40 5 734 
% liikevaihdosta 32,1  33,6 36,2  36,4 
           
Tutkimus- ja kehityskulut 3) -1 731 331 -1 400 -1 617 96 -1 521 
% liikevaihdosta 13,7  11,1 10,3  9,7 
           
Myynnin ja markkinoinnin kulut 4) -1 287 102 -1 185 -1 296 93 -1 203 
% liikevaihdosta 10,2  9,4 8,2  7,6 
           
Hallinnon kulut 5) -345 61 -284 -353 23 -330 
% liikevaihdosta 2,7  2,2 2,2  2,1 
           
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 6) -208 66 -142 64 -110 -46 
           
Liikevoitto 492 747 1 239 2 492 142 2 634 
% liikevaihdosta 3,9  9,8 15,9  16,7 
           
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -  - 17  17 
Rahoitustuotot ja -kulut -16   -16 64   64 
           
Tulos ennen veroja 476 747 1 223 2 573 142 2 715 
Tuloverot 75 -217 -142 -777  -53 -830 
           
Tulos ennen vähemmistöosuutta 551 530 1 081 1 796 89 1 885 
Vähemmistölle kuuluva osuus tuloksesta 25 -148 -123 39  -65 -26 
           
Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto 576 382 958 1 835 24 1 859 
           
Tulos/osake (EUR) (emoyhtiön omistajille kuuluvasta 
voitosta)           
Laimentamaton 0,16  0,26 0,48  0,49 
Laimennettu 0,15  0,26 0,47  0,48 
Osakkeita keskimäärin (1 000 osaketta)           
Laimentamaton 3 697 553  3 697 553 3 820 876  3 820 876 
Laimennettu 3 724 043  3 724 043 3 885 693  3 885 693 
           
Poistot yhteensä 446 -236 210 280 -116 164 
           
Osakeperusteisten ohjelmien kulukirjaukset 
yhteensä -60  -60 67  67 
 
1) Liiketoimintojen hankintaan liittyvä lykätty tuloutus 3 milj. euroa vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä.. Liiketoimintojen hankintaan liittyvä 
lykätty tuloutus 13 milj. euroa ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut 8 milj. euroa vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä. 
2) Uudelleenjärjestelykulut 184 milj. euroa vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä ja 19 milj. euroa vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä 
3)153 milj. euron Symbian Foundationille siirrettävät omaisuuserät ja poistot liiketoimintojen hankintaan liittyvistä aineettomista hyödykkeistä 135 
milj. euroa vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Uudelleenjärjestelykulut 46 milj. euroa ja poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 48 milj. 
euroa vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä. 
4) Uudelleenjärjestelyvarauksen purku 11 milj. euroa, Symbian Foundationille siirrettävät omaisuuserät 12 milj. euroa ja poistot hankituista 
aineettomista hyödykkeistä 101 milj. euroa vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Uudelleenjärjestelykulut 21 milj. euroa ja poistot hankituista 
aineettomista hyödykkeistä 72 milj. euroa vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä. 
5) Uudelleenjärjestelykulut 61 milj. euroa vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä ja 23 milj. euroa vuoden 2007 viimeisellä neljännekselllä.  
6) Uudelleenjärjestelykulut 66 milj. euroa vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Kiinteistön myynnistä syntynyt voitto 53 milj. euroa ja 
liiketoiminnan myynnistä syntynyt voitto 53 milj. euroa ja hankintamenon kohdentamiseen liittyvä muu tuotto 4 milj. euroa vuoden 2007 
viimeisellä neljänneksellä.. 
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NOKIAN LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN, milj. EUR     
(Raporoitu 10-12/2008 ja 10-12/2007 tilintarkastamaton, raportoitu 1-12/2007 tilintarkastettu)   

Raportoitu     10-12/2008 
Muutos (%)  

vrt.  10-12/07 
10-12 
/2007 

1-12  
/2008 

Muutos 
(%)  vrt.  
1-12/07 

1-12 
/2007 

Eurooppa   5 347 -19,7 6 656 18 842 -5,9 20 030 
Lähi-itä ja Afrikka  1 584 -29,1 2 235 7 265 0,7 7 211 
Kiinan alue   1 374 -20,2 1 721 6 420 0,3 6 398 
Aasian ja Tyynenmeren alue 2 444 -22,9 3 168 11 344 0,4 11 295 
Pohjois-Amerikka  571 -17,6 693 2 068 -9,2 2 278 
Latinalainen Amerikka 1 342 7,9 1 244 4 771 24,1 3 846 
Yhteensä   12 662 -19,4 15 717 50 710 0,7 51 058 
         
NOKIAN HENKILÖSTÖ ALUEITTAIN      

      31.12.08 
Muutos (%)  

vrt. 31.12.07 31.12.07    
         
Eurooppa   64 339 10,8 58 090    
Lähi-itä ja Afrikka  5 238 16,2 4 509    
Kiinan alue   14 879 12,1 13 272    
Aasian ja Tyynenmeren alue 22 002 21,4 18 117    
Pohjois-Amerikka  8 862 52,3 5 817    
Latinalainen Amerikka 13 125 5,4 12 457    
Yhteensä   128 445 14,4 112 262    
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NOKIA TAMMI-JOULUKUUSSA 2008 
(Esitetyt luvut ovat Nokian raportoituja lukuja. Vertailu on tehty vuoden 2007 tammi-joulukuun lukuihin, 
ellei toisin ole mainittu.) 
 
1.1.2008 alkaen Nokian kolme matkaviestintoimialaryhmää Mobile Phones, Multimedia ja Enterprise Solutions 
ja niitä tukeneet horisontaaliyksiköt yhdistettiin Devices & Services -ryhmäksi. Nokian ja sen 
raportointiyksiköiden aikaisempien ajanjaksojen tulokset on vertailtavuuden vuoksi uudelleenryhmitelty 
uusien raportointiyksikköjen mukaisiksi (tilintarkastamattomina). Devices & Services -ryhmään kuuluu kolme 
yksikköä: Devices, Services ja Markets, joiden toimintaa tukee Corporate Development Office. 
Uudelleenryhmitellyt vuoden 2007 luvut löytyvät sivulta: http://investors.nokia.com. 

 
1.4.2007 alkaen Nokia Siemens Networksin tulos on konsolidoitu Nokiaan. Nokia Siemens Networks, joka on 
Nokian ja Siemensin yhdessä omistama yhtiö, koostuu Nokian aiemmasta Networks-toimialaryhmästä ja 
Siemensin entisestä operaattoreille suunnatusta langattomien ja kiinteiden verkkojen toiminnoista. Siten 
Nokian ja Nokia Siemens Networksin vuoden 2008 luvut eivät ole suoraan verrattavissa vuoden 2007 lukuihin. 
Nokian ensimmäisen vuosineljänneksen 2007 luvut sisälsivät vain Nokian aiemman Networks-toimialaryhmän. 
 
Nokia sai 10.7.2008 päätökseen NAVTEQ-yrityskaupan. NAVTEQ on Nokian erillinen raportointiyksikkö vuoden 
2008 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen. Tämän johdosta NAVTEQilta ei ole tulostietoja aiemmilta 
ajanjaksoilta. 
 
NOKIA 
Nokian liikevaihto laski 1 % vuonna 2008 ja oli 50,7 miljardia euroa (51,1 miljardia euroa). Devices & 
Services -ryhmän liikevaihto laski 7 % vuonna 2008 ja oli 35,1 miljardia euroa (37,7 miljardia euroa). Nokia 
Siemens Networksin liikevaihto kasvoi 14 % ja oli 15,3 miljardia euroa (13,4 miljardia euroa). NAVTEQin 
liikevaihto 31.12.2008 päättyneeltä kuudelta kuukaudelta oli 361 miljoonaa euroa.  
 
Vuonna 2008 Nokian liikevaihdosta 37 % tuli Euroopasta (39 %), 22 % Aasian ja Tyynenmeren alueelta (22 
%), 13 % Kiinan alueelta (12 %), 4 % Pohjois-Amerikasta (5 %), 10 % Latinalaisesta Amerikasta (8 %) ja 14 % 
Lähi-idän ja Afrikan alueelta (14 %). Kymmenen liikevaihdoltaan suurinta markkina-aluetta vuonna 2008 
suurimmasta pienimpään lueteltuina olivat Kiina, Intia, Iso-Britannia, Saksa, Venäjä, Indonesia, Yhdysvallat, 
Brasilia, Italia ja Espanja. Niiden osuus Nokian liikevaihdosta oli noin 50 % vuonna 2008. Vuonna 2007 
kymmenen liikevaihdoltaan suurinta markkina-aluetta olivat Kiina, Intia, Saksa, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 
Venäjä, Espanja, Italia, Indonesia ja Brasilia, jotka yhdessä muodostivat noin 50 % Nokian liikevaihdosta.  
 
Nokian bruttokateprosentti vuonna 2008 oli 34,3 (33, 8). Nokian liikevoitto vuonna 2008 laski 38 % ja oli 5,0 
miljardia euroa (8,0 miljardia euroa). Nokian liikevoittoprosentti vuonna 2008 oli 9,8 (15,6). Nokian 
liikevoitto vuonna 2008 sisälsi hankintamenon kohdentamiseen liittyvien erien ja muiden kertaluonteisten 
erien 1,9 miljardin euron negatiivisen vaikutuksen (yhteensä 288 miljoonan euron positiivinen vaikutus). 
Devices & Services -ryhmän liikevoitto laski 23 % 5,8 miljardiin euroon (7,6 miljadia euroa) ja 
liikevoittoprosentti oli 16,6 (20,1). Devices & Services -ryhmän liikevoitto vuonna 2008 sisälsi 
kertaluonteisten erien 557 miljoonan euron negatiivisen vaikutuksen (4 miljoonan euron negatiivinen 
vaikutus).  NAVTEQin liiketappio oli 31.12.2008 päättyneeltä kuudelta kuukaudelta 153 miljoonaa euroa ja 
liikevoittoprosentti oli -42,4. NAVTEQin liiketappio sisälsi hankintamenon kohdentamiseen liittyvien erien ja 
muiden kertaluonteisten erien yhteensä 235 miljoonan euron negatiivisen vaikutuksen. Nokia Siemens 
Networksin liiketappio oli 301 miljoonaa euroa (liiketappio 1,3 miljardia euroa) ja liikevoittoprosentti oli -
2,0 (-9,8). Nokia Siemens Networksin liiketappio vuonna 2008 sisälsi hankintamenon kohdentamiseen 
liittyvien erien ja muiden kertaluonteisten erien yhteensä 1,1 miljardin euron negatiivisen vaikutuksen (1,6 
miljardin euron negatiivinen vaikutus).  
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Maailmantalouden heikentyminen yhdessä täysin poikkeuksellisen valuuttakurssivaihtelun kanssa johti 
kulutuskysynnän voimakkaaseen heikkenemiseen vuoden 2008 toisella puoliskolla, erityisesti viimeisellä 
neljänneksellä. Luotonsaantimahdollisuuksien heikentyminen vähensi myös joidenkin 
jälleenmyyntiasiakkaiden ostokykyä. Näillä tekijöillä oli negatiivinen vaikutus Nokian liikevaihtoon ja 
kannattavuuteen vuonna 2008, erityisesti Devices & Services -ryhmässä.  
 
Raportoidut tutkimus- ja tuotekehityskustannukset kasvoivat 6 % vuonna 2008 ja olivat 6,0 miljardia euroa, 
kun ne vuonna 2007 olivat 5,6 miljardia euroa. Tutkimus ja tuotekehityskustannukset olivat 11,8 % Nokian 
liikevaihdosta vuonna 2008, kun ne vuonna 2007 olivat 11,0 % liikevaihdosta. Tutkimus- ja 
tuotekehityskustannuksiin sisältyi 550 miljoonaa euroa hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä ja 
muita kertaluonteisia eriä vuonna 2008 (575 miljoonaa euroa). Vuoden 2008 lopussa Nokiassa oli 39 350 
työntekijää tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä, mikä on noin 31 % Nokian koko henkilöstöstä. Nokialla on 
vahvaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa 16 maassa. 
 
Nokian myynti- ja markkinointikustannukset olivat vuonna 2008 4,4 miljardia euroa (4,4 miljardia euroa 
vuonna 2007). Nokian myynti- ja markkinointikustannukset olivat 8,6 % liikevaihdosta vuonna 2008 (8,6 %). 
Myynti- ja markkinointikustannuksiin sisältyi 341 miljoonaa euroa hankintamenon kohdentamiseen liittyviä 
eriä ja muita kertaluonteisia eriä vuonna 2008 (363 miljoonaa euroa).  
 
Hallinnon kulut olivat 1,3 miljardia euroa vuonna 2008, kun ne vuonna 2007 olivat 1,2 miljardia euroa. 
Hallinnon kulujen osuus liikevaihdosta oli 2,5 % (2,3 %). Hallinnon kuluihin sisältyi 163 miljoonaa euroa 
hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä ja muita kertaluonteisia eriä (146 miljoonaa euroa). 
 
Yhtymän yhteisten toimintojen kulut olivat yhteensä 369 miljoonaa euroa vuonna 2008 (yhtymän yhteisten 
toimintojen liikevoitto 1 709 miljoonaa euroa vuonna 2007) sisältäen 217 miljoonan euron suomalaisten 
eläkesitoumusten siirrosta johtuneen tappion.  
  
Rahoituskulut olivat 2 miljoonaa euroa vuonna 2008 (rahoitustuotot 239 miljoonaa euroa).  
 
Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia oli 5,0 miljardia euroa (8,3 miljardia euroa). Tilikauden voitto oli 
4,0 miljardia euroa (7,2 miljardia euroa). Tulos per osake laski 1,07 euroon (laimentamaton) ja 1,05 euroon 
(laimennettu), kun se vuonna 2007 oli 1,85 euroa (laimentamaton) ja 1, 83 euroa (laimennettu).  
 
Liiketoiminnan kassavirta vuoden 2008 lopussa oli 3,2 miljardia euroa (7,9 miljardia euroa). Kassa ja muut 
likvidit varat olivat 6,8 miljardia euroa (11,8 miljardia euroa). Nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) 
oli vuoden 2008 lopussa -14 % (-61 % joulukuun 2007 lopussa). Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 889 
miljoonaa euroa vuonna 2008 (715 miljoonaa euroa).  
 
Devices & Services 
Devices & Services -ryhmän matkaviestinten yhteenlaskettu kappalemääräinen myynti nousi 7 % vuonna 
2008 vuoteen 2007 verrattuna ja oli 468 miljoonaa laitetta. Vuoden 2008 ensimmäisen puoliskon 
kappalemääräisen myynnin voimakasta kasvua vuoden 2007 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna tasoitti 
merkittävästi kasvun hidastuminen vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä ja kappalemääräisen myynnin 
lasku vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Matkaviestinmarkkinoiden kappalemääräinen myynti vuonna 
2008 oli Nokian arvion mukaan 1,21 miljardia laitetta eli 6 % enemmän kuin vuonna 2007. Alustavan 
markkina-arviomme mukaan Nokian markkinaosuus kasvoi 39 %:iin vuonna 2008, kun se vuonna 2007 oli 
38 %. 
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Nokia arvioi yhdistelmälaitteiden kappalemääräisen myynnin nousseen 161 miljoonaan laitteeseen vuonna 
2008, kun se vuonna 2007 oli arviolta 117 miljoonaa laitetta. Nokian omien yhdistelmälaitteiden 
kappalemääräinen myynti oli 60,6 miljoonaa laitetta vuonna 2008, kun se vuonna 2007 oli 60,5 miljoonaa 
laitetta. Nokia toimitti markkinoille yli 36 miljoonaa Nokia Nseries -laitetta ja noin 10 miljoonaa Nokia 
Eseries -laitetta vuonna 2008.  
 
Seuraavassa taulukossa esitetään Nokian matkaviestinten kappalemääräinen myynti alueittain mainituilla 
ajanjaksoilla sekä vertailu edelliseen vuoteen.  
 
NOKIAN MATKAVIESTINTEN KAPPALEMÄÄRÄINEN MYYNTI ALUEITTAIN 

(Miljoonaa kappaletta) 2008 2007 
Muutos 2008 vs. 

2007  
Eurooppa 114,9 117,2 -2,0 % 
Lähi-itä ja Afrikka 81,0 75,6 7,1 % 
Kiinan alue 71,3 70,7 0,8 % 
Aasian ja Tyynenmeren alue 134,0 112,9 18,7 % 
Pohjois-Amerikka 15,7 19,4 -19,1 % 
Latinalainen Amerikka 51,5 41,3 24,7 % 
Yhteensä 468,4 437,1 7,2 % 

 
Vuoden 2008 aikana Nokia kasvatti markkinaosuuttaan Latinalaisessa Amerikassa sekä Aasian ja 
Tyynenmeren alueella. Matkaviestinmarkkinaosuus laski Lähi-idän ja Afrikan alueella, Pohjois-Amerikassa, 
Kiinan alueella ja Euroopassa.  
 
Latinalaisessa Amerikassa Nokian markkinaosuus kasvoi merkittävästi vuonna 2008, kun markkinaosuus 
kasvoi voimakkaasti esimerkiksi Kolumbiassa, Meksikossa ja Brasiliassa ja Nokia hyötyi edelleen 
tuotemerkistään ja laajasta tuotevalikoimastaan. Nokian markkinaosuuden merkittävä kasvu Aasian ja 
Tyynenmeren alueella johtui pääasiassa yhtiön vahvasta asemasta nopeimmin kasvavilla markkinoilla, 
kuten Intiassa ja Indonesiassa.  
 
Lähi-idän ja Afrikan alueella Nokian markkinaosuus laski vuonna 2008. Tämä johtui markkinaosuuden 
menetyksestä useilla markkinoilla, kuten Etelä-Afrikassa, Nigeriassa ja Iranissa. Nokian markkinaosuus laski 
vuonna 2008 Pohjois-Amerikassa, mikä johtui pääasiassa markkinaosuuden laskusta Yhdysvalloissa.  
 
Kiinan alueella Nokia hyötyi edelleen tuotemerkistään, laajasta tuotevalikoimastaan ja kattavasta 
jakelujärjestelmästään vuonna 2008, mutta yhtiön markkinaosuus laski osin hintakilpailun vuoksi. 
Euroopassa Nokian markkinaosuus laski hieman. Nokian markkinaosuus kasvoi esimerkiksi Italiassa, 
Venäjällä ja Puolassa, mutta markkinaosuuden laskulla Saksassa, Espanjassa, Ranskassa, Turkissa ja eräissä 
muissa maissa oli tätä suurempi vaikutus.  
 
Nokian matkaviestinten keskimääräinen myyntihinta oli 74 euroa vuonna 2008, eli se laski 14 % vuodesta 
2007, jolloin se oli 86 euroa. Myös teollisuudenalan keskimääräiset myyntihinnat laskivat vuonna 2008. 
Nokian matkaviestinten keskimääräisen myyntihinnan lasku vuonna 2008 vuoteen 2007 verrattuna johtui 
pääasiassa uusille käyttäjille suunnattujen alemman hintaluokan tuotteiden suuremmasta osuudesta. 
Näiden laitteiden myynti on kasvanut vahvasti markkinoilla.  
 
Devices & Services -ryhmän liikevaihto laski 7 % vuonna 2008 ja oli 35,1 miljardia euroa, kun se vuonna 2007 
oli 37,7 miljardia euroa. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Devices & Services -ryhmän liikevaihto 
olisi laskenut 2 %. Keskimääräisen myyntihinnan laskun vaikutus oli suurempi kuin kappalemääräisen 
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myynnin kasvun vaikutus. Ohjelmisto- ja palveluliiketoiminnan osuus Devices & Services -ryhmän 
kokonaisliikevaihdosta oli 476 miljoonaa euroa vuonna 2008.  
 
Devices & Services -ryhmän liikevaihto kasvoi Latinalaisessa Amerikassa vuonna 2008 vuoteen 2007 
verrattuna. Liikevaihto laski vuoteen 2007 verrattuna Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Lähi-idässä ja 
Afrikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Kiinan alueella.  
 
Devices & Services -ryhmän bruttokate laski 7 % ja oli 12,7 miljardia euroa, kun se vuonna oli 13,7 miljardia 
euroa. Bruttokateprosentti oli 36,3 (36,5).  
 
Devices & Services -ryhmän liikevoitto laski 23 % ja oli 5,8 miljardia euroa, kun se vuonna 2007 oli 7,6 
miljardia euroa. Devices & Services -ryhmän liikevoittoprosentti oli 16,6 (20,1). Liikevoiton lasku vuonna 
2008 vuoteen 2007 verrattuna johtui pääasiassa alemmasta liikevaihdosta ja korkeammista 
toimintakuluista.  
 
NAVTEQ 
NAVTEQin liikevaihto 31.12.2008 päättyneeltä kuudelta kuukaudelta oli 361 miljoonaa euroa. 31.12.2008 
päättyneeltä kuudelta kuukaudelta NAVTEQin liikevaihdosta 44 % tuli Euroopasta, 43 % Pohjois-Amerikasta, 
8 % Lähi-idästä ja Afrikasta, 2 % Aasian ja Tyynenmeren alueelta, 2 % Latinalaisesta Amerikasta ja 1 % 
Kiinan alueelta.  
 
NAVTEQin liiketappio 31.12.2008 päättyneeltä kuudelta kuukaudelta oli 153 miljoonaa euroa. NAVTEQin 
liikevoittoprosentti oli -42,4.  
 
Nokia Siemens Networks 
Nokia Siemens Networksin liikevaihto kasvoi 14 % vuonna 2008 ja oli 15,3 miljardia euroa, kun se vuonna 
2007 oli 13,4 miljardia euroa. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokia Siemens Networksin 
liikevaihto olisi kasvanut 20 %. Nokia Siemens Networksin liikevaihdosta vuonna 2008 tuli 37 %  
Euroopasta, 25 % Aasian ja Tyynenmeren alueelta, 13 % Lähi-idän ja Afrikan alueelta, 11 % Latinalaisesta 
Amerikasta, 9 % Kiinan alueelta ja 5 % Pohjois-Amerikasta. Nokia Siemens Networksin luvut vuonna 2008 
eivät ole suoraan vertailukelpoisia vuoden 2007 lukuihin, jotka sisältävät ainoastaan Nokian aiemman 
Networks-toimialaryhmän ensimmäiseltä vuosineljännekseltä ja Nokia Siemens Networksin 1.4.-31.12.2007 
väliseltä ajanjaksolta.   
 
Nokia Siemens Networksin liiketappio vuonna 2008 oli 301 miljoonaa euroa (liiketappio 1,3 miljardia 
euroa). Nokia Siemens Networksin liikevoittoprosentti vuonna 2008 oli -2,0 (-9.8). Liiketappion 
pieneneminen vuonna 2008 johtui pääasiassa korkeammasta liikevaihdosta sekä alemmista toiminta- ja 
uudelleenjärjestelykuluista.  
 
VUODEN 2008 PÄÄKOHDAT 
 
Nokia  
- Nokia alkoi toimia uuden organisaatiorakenteen mukaisesti. Nokian kolme matkaviestintoimialaryhmää 

- Mobile Phones, Multimedia ja Enterprise Solutions - ja niitä tukeneet horisontaaliyksiköt yhdistettiin 
integroiduksi Devices & Services -ryhmäksi. Uusi organisaatiorakenne tähtää Nokian 
kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseen matkaviestinliiketoiminnassa ja Internet-palveluissa sekä 
toimintatapojen tehostamiseen koko yhtiössä. Devices & Services -ryhmässä on kolme yksikköä: Devices, 
Services ja Markets. Näiden toimintaa tukee Corporate Development Office, joka vastaa myös yhtiön 
strategiaan ja tulevaisuuden kasvuun liittyvien mahdollisuuksien kartoittamisesta.  
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- Nokia julkisti ja vei päätökseen matkaviestintuotannon lopettamisen Bochumissa Saksassa, sekä aloitti 

matkaviestintuotannon uudessa tehtaassaan Clujissa Romaniassa. Nokia investoi 
matkaviestintehtaidensa uudistamiseen Intian Chennaissa ja Brasilian Manauksessa.  

- Nokia ja Qualcomm ilmoittivat allekirjoittaneensa 15-vuotisen lisenssisopimuksen, joka kattaa lukuisia 
standardeja mukaan lukien GSM-, EDGE-, CDMA-, WCDMA-, HSDPA-, OFDM-, WiMAX- ja LTE- teknologiat ja 
muita teknologioita. Sopimuksen myötä yhtiöt lopettavat kaikki vireillä olevat oikeudenkäynnit. 

 
Devices  
- Nokia vahvisti edelleen Nokia Nseries -matkaviestinvalikoimaansa julkistamalla ja aloittamalla 

seuraavien laitteiden toimitukset: Nokia N78, Nokia N79, Nokia N85 ja Nokia N96. Nokia julkisti uuden 
lippulaivatuotteensa, Nokia N97 -mobiilitietokoneen.  

- Nokia kasvatti Nokia Eseries -matkaviestinvalikoimaansa julkistamalla ja aloittamalla seuraavien 
laitteiden toimitukset: Nokia E63, Nokia E66 ja Nokia E71.  

- Nokia ilmoitti, että Microsoft Exchange ActiveSync tulee saataville kaikkiin Nokia S60 3rd Edition -alustaa 
käyttäviin laitteisiin. Nokia myös ilmoitti kaikkien Nokia S60 3rd Edition -alustaa käyttävien laitteiden 
sopivan yhteen IBM Lotus Notes Travelerin kanssa. Näiden julkistusten myötä Nokian laitteilla voi 
käyttää 80 % yritysten käyttämistä sähköpostitileistä maailmassa.  

- Nokia julkisti kahdeksan matkaviestinmallia, joiden ominaisuudet ja toiminnot on suunniteltu erityisesti 
kehittyvien markkinoiden kuluttajille, ja aloitti niiden toimitukset alkaen Nokia 1202 -laitteesta aina 
Nokia 7100 Supernova -laitteeseen.  

- Nokia julkisti Nokia 5800 XpressMusic -laitteen ja aloitti sen toimitukset. Nokia 5800 XpressMusic on 
musiikkiin optimoitu matkaviestin, jossa on 3,2 tuuman tuntopalauteoptimoitu kosketusnäyttö, 3,2 
megapikselin kamera ja A-GPS-toiminto. 

- Nokia julkisti Nokia 6210 Navigator -laitteen ja aloitti sen toimitukset. Nokia 6210 Navigator on Nokian 
ensimmäinen GPS-toiminnon sisältävä laite, jossa on integroitu kompassi jalankulkijoita varten. Nokia 
julkisti myös Nokia 6220 classic -laitteen ja aloitti sen toimitukset.  

 
Services & Software 
- Nokia ilmoitti, että se keskittyy palveluliiketoiminnassaan viiden keskeisen palvelun kehittämiseen: 

musiikki, kartat, media, pelit ja viestipalvelut. 
- Nokia laajensi digitaalisia Nokia Musiikkikauppojaan kattamaan yhteensä 12 maata kolmella 

mantereella vuonna 2008 vuoden 2007 lopun yhdestä maasta.  
- Nokia avasi Comes with Music -musiikkipalvelun Iso-Britanniassa. Tähän digitaalisen viihteen palveluun 

ovat lähteneet mukaan kaikki neljä suurinta levy-yhtiötä - Universal Music Group International, Warner 
Music Group, Sony BMG Music Entertainment and EMI Group - sekä useita riippumattomia levymerkkejä ja 
musiikin julkaisuoikeuksien haltijoita.  

- Pelien määrä langattomassa N-Gage-pelipalvelussa kasvoi 27:ään vuoden loppuun mennessä.  
- Nokia lisäsi toimintoja Ovi.com palveluun. Ihmiset voivat nyt synkronoida puhelimensa kalenterin, 

yhteystiedot, muistiinpanot ja tehtävät www.ovi.com palvelun kanssa.  
 
NAVTEQ 
- NAVTEQ julkisti strategiansa karttapalveluja hyödyntävien, kuljettajaa avustavien ADAS (Advanced driver 

assistance systems) -järjestelmien tuomisesta kaikkiin ajoneuvoihin Map-Enhanced Positioning Enginea 
käyttämällä.  

- NAVTEQ aloitti sekä NAVTEQ Traffic RDS - toimituspalvelun että NAVTEQin interaktiivisen mainospalvelun 
toimittamisen useisiin Garmin-laitteisiin (nuvi 755T- ja nuvi 775T -laitteisiin sekä nuvi 2X5 – 

- tuoteperheeseen). Yhdessä Garminin kanssa NAVTEQ toi alallaan ensimmäisenä mainoksin tuetun 
reaaliaikaisen liikennepalvelun Pohjois-Amerikan markkinoille. 

http://www.ovi.com/�
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- NAVTEQ laajensi dynaamisen sisällön ja reaaliaikaisen tiedon valikoimaansa lentotilanteeseen ja 

polttoaineen hintoihin hyödyntäen alan johtavaa liikenne- ja kameratiedotteiden jakelukykyä. 
 
Nokia Siemens Networks 
- Nokia Siemens Networks saavutti olennaisilta osin 2,0 miljardin euron vuosittaisten kustannussäästöjen 

synergiatavoitteensa vuoden 2008 loppuun mennessä.  
- Marraskuussa Nokia Siemens Networks ilmoitti saaneensa valmiiksi alustavat suunnitelmat jäljellä 

olevista ehdotetuista henkilöstövähennyksistä, joka tarvitaan yhtiön aiemmin ilmoittaman synergioihin 
liittyvän 9 000 henkilön vähennystavoitteen saavuttamiseksi. Yhtiö aloitti keskustelun suunnitelmista 
henkilöstön ja henkilöstön edustajien kanssa.  

- Nokia Siemens Networks julkisti radio- ja runkoverkon kattavan seuraavan sukupolven LTE-ratkaisunsa 
vuoden 2008 Mobile World Congressissa. Ratkaisun keskeinen osa on Flexi Multimode -tukiasema. 
Lokakuussa yhtiö ilmoitti aloittaneensa LTE-kykyisten tukiasemien toimitukset.  

- Nokia Siemens Networks osoitti teknologista johtajuuttaan julkistamalla alan ensimmäisen eri kantamat 
− paikallisen, alueellisen ja kansainvälisen − kattavan optisen DWDM-alustan; esittelemällä 
ensimmäisenä maailmassa Advanced LTE -teknologiaa; siirtämällä Verizonin kanssa menestyksellisesti 
100 gigabittiä sekunnissa yhdellä aallonpituudella optisessa tiedonsiirtoverkossa ennätykselliset yli 
1 040 kilometriä sekä toteuttamalla onnistuneesti maailman nopeimman Internet-HSPA -datapuhelun 
mobiililaitteella. 

- Yhtiö solmi useita merkittäviä 3G-radioverkkosopimuksia ympäri maailman, mukaan lukien Iso-
Britanniassa, Meksikossa, Brasiliassa ja Indonesiassa. 

- Yhtiö laajensi operaattoripalveluidensa kykyä toimittaa tehokkaita etäpalveluita. Yhtiöllä on kaikkiaan 
yli 200 verkonhallinta- ja operointiprojektia kaikkialla maailmassa, ja se tuki menestyksekkäästi useita 
suurtapahtumia varmistamalla niissä verkon toiminnan ja laadun sekä huolehtimalla 
ohjelmistopäivityksistä, ylläpidosta, verkon valvonnasta ja suunnittelusta.  

- Nokia Siemens Networks jatkoi merkittävien verkonhallinta- ja operointikauppojen voittamista, mukaan 
lukien läpimurtokauppa verkon operoinnista Embarq Corporationin kanssa Yhdysvalloissa.  

- Nokia Siemens Networks osoitti sitoutumistaan kehittää innovatiivisia ratkaisuja kehittyville 
markkinoille esittelemällä eCommerce-alustansa haja-asutusalueiden kaupankäyntiin Fujian Mobilen 
kanssa Kiinassa sekä lisäämällä Internet-kyvykkyyden Village Connection -ratkaisuunsa.  

 
YRITYSOSTOT JA -MYYNNIT VUONNA 2008 
- 22.12.2008 Nokia ilmoitti tietoturvalaiteliiketoimintansa myynnistä Check Point Software 

Technologiesille. Tämä yrityskauppa on osa langattomien yritysratkaisujen strategian uudistusta, jonka 
mukaisesti Nokia lopettaa palomuurin takana toimivien omien langattomien yritysratkaisujensa 
kehittämisen ja markkinoinnin. 

- 2.12.2008 Nokia ilmoitti saaneensa päätökseen Symbian Limitedin yritysoston. Symbian Limited 
kehittää ja lisensoi johtavaa yhdistelmälaitteiden ohjelmistoalustaa, Symbian OS -käyttöjärjestelmää. 
Yritysosto on tärkeä askel Nokialle ja alan yhteistyökumppaneille Symbian OS -käyttöjärjestelmän 
kehittämisessä avoimeksi ja yhtenäiseksi matkaviestimien ohjelmistoalustaksi, jota lisensoidaan ilman 
käyttömaksuja ja joka vähitellen siirtyy avoimeen lähdekoodiin. Nokia ja yhdeksän alan johtavaa 
toimijaa aikovat perustaa itsenäisen Symbian Foundation -säätiön hallinnoimaan ja yhtenäistämään 
ohjelmistoalustaa. 

- 20.11.2008 NAVTEQ julkisti sopimuksen T-Traffic Systems GmBH:n yritysostosta. Yritys on Saksan johtavia 
liikennepalveluiden tuottajia. Yritysosto saatiin päätökseen tammikuussa 2009. 

- 4.11.2008 Nokia ilmoitti saaneensa päätökseen OZ Communications-yritysoston. OZ Communications on 
johtava langattomien viestipalveluratkaisujen toimittaja, jonka ratkaisut tuovat suositut pikaviesti- ja 
sähköpostipalvelut kuluttajille matkaviestimiin.  
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- 15.7.2008 Nokia ilmoitti saaneensa päätökseen kontekstitietoisten yhteisöpalveluiden toimittajan 

Plazes AG:n yritysoston. Yrityskauppa vauhdittaa Nokian laajemman palvelustrategian mukaista visiota, 
jossa ihmiset ja paikat tuodaan lähemmäksi toisiaan. 

- 10.7.2008 Nokia sai päätökseen NAVTEQ-yritysoston. NAVTEQ on johtava digitaalisten karttojen 
toimittaja. Osana Nokiaa NAVTEQ jatkaa johtavan navigaatio-osaamisensa kehittämistä, vahvan 
asiakaskuntansa palvelemista sekä panostamista alan johtavan karttainformaatio- ja teknologia-alustan 
jatkokehitykseen. 

- 17.6.2008 Nokia ilmoitti saaneensa päätökseen Trolltech ASA -yritysoston. Trolltech on tunnettu 
ohjelmistoyritys, joka tarjoaa korkeatasoisen ohjelmistokehitysympäristön ja -alustat. Trolltech toimii 
nyt nimellä Qt Software. Uusi nimi tulee sen Qt-teknologiasta, joka muodostaa perustan kymmenille 
tuhansille kaupallisille ja avoimen lähdekoodin sovelluksille.  

- 15.5.2008 Nokia ilmoitti saaneensa päätökseen Identity Systems -liiketoimintansa myynnin Informatica 
Corporationille.  

- 11.2.2008 Nokia Siemens Networks ilmoitti saaneensa päätökseen johtaviin avoimien ja reaaliaikaisten 
tilaajatietoalustojen ja sovellusten toimittajan Apertio Ltd:n yritysoston.  

- 7.1.2008 Nokia Siemens Networks ilmoitti saaneensa päätökseen operaattoreiden Ethernet-palveluihin 
erikoistuneen Atrican yritysoston.  

 
HENKILÖSTÖ 
Tammi-joulukuun aikana Nokiassa on henkilöstöä keskimäärin 120 066. Vuoden 2008 lopussa Nokian 
palveluksessa oli 128 445 henkilöä (112 262 henkilöä vuoden 2007 lopussa).  
 
OSAKKEET 
Nokian osakkeiden kokonaismäärä oli 31.12.2008 yhteensä 3 800 948 552. Nokian konserniyhtiöiden 
hallussa oli 31.12.2008 yhteensä 103 076 379 Nokian osaketta, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden 
lukumäärästä ja yhteenlasketusta äänimäärästä oli noin 2,7 %.  
 
OSINKO 
Nokian hallitus ehdottaa vuodelta 2008 maksettavaksi osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA, milj. EUR      
(Raportoitu ja ei-IFRS 1-12/2008 sekä ei-IFRS 1-12/2007 tilintarkastamaton, raportoitu 1-12/2007  
tilintarkastettu)      
 Raportoitu Raportoitu  Ei-IFRS Ei-IFRS 

  
1-12 

/2008 
1-12 

/2007   
1-12 

/2008 
1-12 

/2007 
          
Liikevaihto 50 710 51 058  50 722 51 108 
Hankinnan ja valmistuksen kulut -33 337 -33 781   -32 935 -33 290 
          
Bruttokate 17 373 17 277  17 787 17 818 
Tutkimus- ja kehityskulut -5 968 -5 636  -5 418 -5 061 
Myynnin ja markkinoinnin kulut -4 380 -4 379  -4 039 -4 016 
Hallinnon kulut -1 284 -1 165  -1 121 -1 019 
Liiketoiminnan muut tuotot 420 2 312  355 252 
Liiketoiminnan muut kulut -1 195 -424   -531 -277 
          
Liikevoitto 4 966 7 985  7 033 7 697 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 6 44  6 44 
Rahoitustuotot ja -kulut -2 239   -2 239 
          
Tulos ennen veroja 4 970 8 268  7 037 7 980 
Tuloverot -1 081 -1 522   -1 674 -2 034 
          
Tulos ennen vähemmistöosuutta 3 889 6 746  5 363 5 946 
Vähemmistölle kuuluva osuus tuloksesta 99 459   -287 -96 
          
Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto 3 988 7 205  5 076 5 850 
           
          
Tulos/osake (EUR)          
(emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta)          
Laimentamaton 1,07 1,85  1,36 1,51 
Laimennettu 1,05 1,83  1,34 1,49 
          
Osakkeita keskimäärin (1 000 osaketta)          
Laimentamaton 3 743 622 3 885 408  3 743 622 3 885 408 
Laimennettu 3 780 363 3 932 008  3 780 363 3 932 008 
           
           
Poistot yhteensä 1 617 1 206  923 856 
          
Osakeperusteisten ohjelmien kulukirjaukset, 67 236  67 236 
Yhteensä          
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DEVICES & SERVICES, milj. EUR        
(Raportoitu ja ei-IFRS 1-12/2008 sekä ei-IFRS 1-12/2007 tilintarkastamaton, raportoitu 1-12/2007 
tilintarkastettu) 

 
Raportoitu   
1-12/2008 

Oikaisut 
1-12 

/2008 

Ei-IFRS   
1-12 

/2008 

Raportoitu   
1-12 

/2007 

Oikaisut 
1-12 

/2008 

Ei-IFRS   
1-12 

/2007 
            
Liikevaihto 35 099 - 35 099 37 705 - 37 705 
Hankinnan ja valmistuksen kulut -22 360 - -22 360 -23 959 - -23 959 
            
Bruttokate 12 739 - 12 739 13 746 - 13 746 
% liikevaihdosta 36,3  36,3 36,5  36,5 
            
Tutkimus- ja kehityskulut 1) -3 127 153 -2 974 -2 879 - -2 879 
% liikevaihdosta 8,9  8,5 7,6  7,6 
            
Myynnin ja markkinoinnin kulut 2) -2 847 12 -2 835 -2 981 - -2 981 
% liikevaihdosta 8,1  8,1 7,9  7,9 
            
Hallinnon kulut  -429 - -429 -303 - -303 
% liikevaihdosta 1,2  1,2 0,8  0,8 
            
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 
3) -520 392 -128 1 4 5 
            
Liikevoitto 5 816 557 6 373 7 584 4 7 588 
% liikevaihdosta 16,6   18,2 20,1   20,1 
         
       
1) Symbian Foundationille siirrettävät 110 milj. euron omaisuuserät vuoden 2008 viimeisellä 
neljänneksellä.  
1) Symbian Foundationille siirrettävät 12 milj. euron omaisuuserät vuoden 2008 viimeisellä 
neljänneksellä.  
3) Uudelleenjärjestelykulut 392 milj. vuonna 2008. Uudelleenjärjestelykulut 57 milj. euroa ja liiketoiminnan 
myynnistä syntynyt voitto 53 milj. euroa vuonna 2007.     
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NAVTEQ, milj. EUR       
(Raportoitu ja ei-IFRS 1-12/2008 sekä ei-IFRS 1-12/2007 tilintarkastamaton, raportoitu 1-12/2007 
tilintarkastettu) 

  
Raportoitu   
1-12/2008 

Oikaisut 
10-12 
/2008 

Ei-IFRS             
1-12 /2008    

         
Liikevaihto 1) 361 2 363   
Hankinnan ja valmistuksen kulut -43   -43    
         
Bruttokate 318 2 320   
% liikevaihdosta 88,1  88,2   
         
Tutkimus- ja kehityskulut 2) -332 171 -161   
% liikevaihdosta 92,0  44,4   
         
Myynnin ja markkinoinnin kulut 3) -109 57 -52   
% liikevaihdosta 30,2  14,3   
         
Hallinnon kulut  -30  -30   
% liikevaihdosta  8,3  8,3   
         
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 4) 0 5 5    
         
Liikevoitto -153 235 82   
% liikevaihdosta -42,4   22,6   
1) Liiketoimintojen hankintaan liittyvä lykätty tuloutus 2 milj. euroa vuonna 2008.  
2) Liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 171 milj. euroa vuonna 
2008. 
3) Liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 57 milj. euroa vuonna 
2008. 
4) Uudelleenjärjestelykulut 5 milj. Euroa vuonna 2008.     
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NOKIA SIEMENS NETWORKS, milj. EUR       
(Raportoitu ja ei-IFRS 1-12/2008 sekä ei-IFRS 1-12/2007 tilintarkastamaton, raportoitu 1-12/2007 tilintarkastettu) 

  
Raportoitu   
1-12/2008 

Oikaisut  
1-12/2008 

Ei-IFRS   
1-12/2008 

Raportoitu   
1-12/2007 

Oikaisut  
1-12/2007 

Ei-IFRS   
1-12/2007 

            
Liikevaihto 1) 15 309 10 15 319 13 393 50 13 443 
Hankinnan ja valmistuksen kulut 2) -10 993 402 -10 591 -9 876 491 -9 385 
                
Bruttokate 4 316 412 4 728 3 517 541 4 058 
% liikevaihdosta 28,2  30,9 26,3  30,2 
            
Tutkimus- ja kehityskulut 3) -2 500 226 -2 274 -2 746 575 -2 171 
% liikevaihdosta 16,3  14,8 20,5  16,1 
            
Myynnin ja markkinoinnin kulut 4) -1 421 272 -1 149 -1 394 363 -1 031 
% liikevaihdosta 9,3  7,5 10,4  7,7 
            
Hallinnon kulut 5) -689 163 -526 -701 146 -555 
% liikevaihdosta 4,5  3,4 5,2  4,2 
            
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 6) -7 -15 -22 16 14 30 
            
Liikevoitto -301 1 058 757 -1 308 1 639 331 
% liikevaihdosta 2,0   4,9 -9,8   2,5 

 
1) Liiketoimintojen hankintaan liittyvä lykätty tuloutus 10 milj. euroa vuonna 2008 ja 42 milj. euroa vuonna 2007. 
Uudelleenjärjestelykulut 8 milj. euroa vuonna 2007. 
2) Uudelleenjärjestelykulut 402 milj. euroa vuonna 2008 ja 309 milj. euroa vuonna 2007. Liiketoimintojen hankintaan liittyvät 
poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 182 milj. euroa vuonna 2007. 
3) Uudelleenjärjestelykulut 46 milj. euroa ja liiketoimintojen hankintaan liittyvät poistot aineettomista hyödykkeistä 180 milj. 
euroa vuonna 2008. Uudelleenjärjestelykulut 439 milj. euroa ja poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 136 milj. euroa 
vuonna 2007. 
4) Uudelleenjärjestelykulut 14 milj. euroa ja poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 286 milj.euroa vuonna 2008. 
Uudelleenjärjestelykulut 149 milj. euroa ja poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 214 milj. euroa vuonna 2007. 
5) Uudelleenjärjestelykulut 163 milj. euroa vuonna 2008 ja 146 milj. euroa vuonna 2007. 
6) Uudelleenjärjestelykulut 49 milj. euroa vuonna 2008 ja 59 milj.euroa vuonna 2007. Suomalaisten eläkesitoumusten siirtoon 
liittyvä 65 milj. euron tuotto. Kiinteistön myynnistä syntynyt voitto 53 milj. euroa, Nokia Siemens Networksiin liittyvä 12 milj. 
euron lisäkuluerä ja hankintamenon kohdentamiseen liittyvä 4 milj. euron muu tuotto vuonna 2007. 
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YHTYMÄN YHTEISET TOIMINNOT, milj. EUR       
(Raportoitu ja ei-IFRS 1-12/2008 sekä ei-IFRS 1-12/2007 tilintarkastamaton, raportoitu 1-12/2007 tilintarkastettu) 

  

Raportoitu   
1-12 

/2008 

Oikaisut  
1-12 

/2008 

Ei-IFRS   
1-12 

/2008 

Raportoitu   
1-12 

/2007 

Oikaisut 
1-12 

/2007 

Ei-IFRS   
1-12 

/2007 
            
Liikevaihto  - - - 41 - 41 
Hankinnan ja valmistuksen kulut - - - -27 - -27 
            
Bruttokate -  - 14 - 14 
            
Tutkimus- ja kehityskulut -9 - -9 -11 - -11 
            
Myynnin ja markkinoinnin kulut  -3 - -3 -4  -4 
            
Hallinnon kulut  -136 - -136 -161  -161 
            
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 
1) -248 217 -31 1 871 -1 931 -60 
            
Liikevoitto -396 217 -179 1 709 -1 931 -222 
              

1) Eläkevastuiden siirrosta syntynyt kulu 217 milj. euroa vuonna 2008. Nokia Siemens Networksin muodostamiseen 
liittyvä tuotto 1 879 milj. euroa, voitto kiinteistön myynnistä 75 milj. euroa ja Nokia Siemens Networksiin liittyvät muut 
kulut 23 milj. euroa vuonna 2007. 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA, milj. EUR       
(Raportoitu ja ei-IFRS 1-12/2008 sekä ei-IFRS 1-12/2007 
tilintarkastamaton, raportoitu 1-12/2007 tilintarkastettu) 

Raportoitu    
1-12/2008 

Oikaisut    
1-12/2008 

Ei-IFRS      
1-12/2008 

Raportoitu    
1-12/2007 

Oikaisut    
1-12/2007 

Ei-IFRS      
1-12/2007 

Liikevaihto 1) 50 710 12 50 722 51 058 50 51 108 
Hankinnan ja valmistuksen kulut 2) -33 337 402 -32 935 -33 781 491 -33 290 
Bruttokate 17 373 414 17 787 17 277 541 17 818 
% liikevaihdosta 34,3  35,1 33,8  34,9 
           
Tutkimus- ja kehityskulut 3) -5 968 550 -5 418 -5 636 575 -5 061 
% liikevaihdosta 11,8  11,0 11,0  9,9 
           
Myynnin ja markkinoinnin kulut 4) -4 380 341 -4 039 -4 379 363 -4 016 
% liikevaihdosta 8,6  8,0 8,6  7,9 
           
Hallinnon kulut 5) -1 284 163 -1 121 -1 165 146 -1 019 
% liikevaihdosta 2,5  2,2 2,3  2,0 
           
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 6) -775 599 -176 1 888 -1 913 -25 
Liikevoitto 4 966 2 067 7 033 7 985 -288 7 697 
% liikevaihdosta 9,8  13,9 15,6  15,1 
           
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 6 - 6 44 - 44 
Rahoitustuotot ja -kulut -2 - -2 239 - 239 
Tulos ennen veroja 4 970 2 067 7 037 8 268 -288 7 980 
Tuloverot -1 081 -593 -1 674 -1 522 -512 -2 034 
Tulos ennen vähemmistöosuutta 3 889 1 474 5 363 6 746 -800 5 946 
Vähemmistölle kuuluva osuus tuloksesta 99 -386 -287 459 -555 -96 

Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto 3 988 1 088 5 076 7 205 -1 355 5 850 

Tulos/osake (EUR)           
(emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta)           
Laimentamaton 1,07  1,36 1,85  1,51 
Laimennettu 1,05  1,34 1,83  1,49 
Osakkeita keskimäärin (1 000 osaketta)           
Laimentamaton 3 743 622  3 743 622 3 885 408  3 885 409 
Laimennettu 3 780 363  3 780 363 3 932 008  3 932 008 
           
Poistot yhteensä 1617 -695 922 1206 -350 856 

Osakeperusteisten ohjelmien kulukirjaukset 
yhteensä 67  67 236  236 

 
1) Liiketoimintojen hankintaan liittyvä lykätty tuloutus 12 milj. euroa vuonna 2008 ja 42 milj. euroa vuonna 2007. Uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut 
8 milj. euroa vuonna 2007. 
2) Uudelleenjärjestelykulut 402 milj. euroa vuonna 2008 and 309 milj. euroa vuonna 2007. Poistot aineettomista hyödykkeistä 224 milj. euroa 2007. 
3) Uudelleenjärjestelykulut 46 milj. euroa ja poistot liiketoimintojen hankintaan liittyvistä aineettomista hyödykkeistä 351 milj. euroa ja Symbian 
Foundationille siirrettävät 153 milj. euron omaisuuserät  vuonna 2008. Uudelleenjärjestelykulut 439 milj. euroa ja poistot hankituista aineettomista 
hyödykkeistä 136 milj. euroa vuonna 2007. 
4) Uudelleenjärjestelyvarauksen purku 14 milj. euroa ja poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 343 milj.euroa vuonna 2008. Symbian 
Foundationille siirrettävät 12 milj. euron omaisuuserät vuonna 2008. Uudelleenjärjestelykulut 149 milj. euroa ja poistot aineettomista hyödykkeistä 214 
milj. euroa vuonna 2007. 
5) Uudelleenjärjestelykulut 163 milj. euroa vuonna 2008 ja 146 milj. euroa vuonna 2007.  
6) Uudelleenjärjestelykulut 446 milj. euroa ja eläkevastuiden siirto 152 milj. euroa ja poistot hankituista aineettomista hyödykkeistä 1 milj. euroa 
vuonna 2008. Uudelleenjärjestelykulut 116 milj euroa, kiinteistön myynnistä saatu voitto 53 milj, euroa, liiketoiminnan myynnstä saatu 53 milj. euron 
voitto, Nokia Siemens Networksin muodostamiseseen liittyvä 1 879 milj. euron tuotto, Nokia Siemens Networksiin liittyvä lisäkuluerä 12 milj. euroa ja 
hankintamenon kohdentamiseen liiittyvä muu tuotto 4 milj. euroa vuonna 2007.
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KONSERNIN TULOSLASKELMA, milj. EUR    
(1-12/2008 tilintarkastamaton, 1-12/2007 tilintarkastettu)   
 1-12/2008* 1-12/2007 
   
Liikevaihto  50 710 51 058 
Hankinnan ja valmistuksen kulut  -33 337 -33 781 
   
Bruttokate 17 373 17 277 
Tutkimus- ja kehityskulut  -5 968 -5 636 
Myynnin ja markkinoinnin kulut  -4 380 -4 379 
Hallinnon kulut  -1 284 -1 165 
Liiketoiminnan muut tuotot  420 2 312 
Liiketoiminnan muut kulut -1 195 -424 
   
Liikevoitto 4 966 7 985 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 6 44 
Rahoitustuotot ja -kulut -2 239 
   
Tulos ennen veroja 4 970 8 268 
Tuloverot -1 081 -1 522 
   
Tulos ennen vähemmistöosuutta 3 889 6 746 
Vähemmistölle kuuluva osuus tuloksesta 99 459 
   
Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto 3 988 7 205 
   
Tulos/osake (EUR)   
(emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta)   
Laimentamaton 1,07 1,85 
Laimennettu 1,05 1,83 
   
   
Osakkeita keskimäärin (1 000 osaketta)   
Laimentamaton 3 743 622 3 885 408 
Laimennettu 3 780 363 3 932 008 
     
   
Poistot yhteensä 1 617 1206 
   
Osakeperusteisten ohjelmien kulukirjaukset yhteensä 67 236 
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KONSERNITASE, IFRS, milj. EUR    
(31.12.08 tilintarkastamaton, 31.12.07 tilintarkastettu)   
VASTAAVAA 31.12.2008* 31.12.2007 
Pitkäaikaiset varat   
    Aktivoidut tuotekehitysmenot 244 378 
    Konserniliikearvo 6 257 1 384 
    Muut aineettomat hyödykkeet 3 913 2 358 
    Aineelliset hyödykkeet 2 090 1 912 
    Osuudet osakkuusyhtiöissä 96 325 
    Available-for-sale-sijoitukset 512 341 
    Laskennallinen verosaaminen 1 963 1 553 
    Pitkäaikaiset lainasaamiset 27 10 
    Muut sijoitukset 10 44 
 15 112 8 305 
Lyhytaikaiset varat   
    Vaihto-omaisuus 2 533 2 876 
    Myyntisaamiset 9 444 11 200 
    Siirtosaamiset ja ennakkomaksut 4 538 3 070 
    Lyhytaikainen osuus pitkäaikaisista lainasaamisista 101 156 
    Muut lyhytaikaiset rahoitussaamiset 1 034 239 
    Available-for-sale-sijoitukset, likvidit varat  1 272 4 903 
    Available-for-sale-sijoitukset, rahavarat  3 842 4 725 
    Rahat ja pankkisaamiset 1 706 2 125 
 24 470 29 294 
Yhteensä 39 582 37 599 
VASTATTAVAA   
Oma pääoma   
    Osakepääoma 246 246 
    Ylikurssirahasto 442 644 
    Omat osakkeet -1 881 -3 146 
    Muuntoerot 341 -163 
    Arvonmuutosrahasto 62 23 
    Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 3 306 3 299 
    Kertyneet voittovarat  11 692 13 870 
Emoyhtiön omistajien osuus omasta pääomasta 14 208 14 773 
Vähemmistöosuudet 2 302 2 565 
Oma pääoma yhteensä 16 510 17 338 
   
Pitkäaikainen vieras pääoma   
    Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvelat 861 203 
    Laskennallinen verovelka 1 787 963 
    Muut pitkäaikaiset velat 69 119 
 2 717 1 285 
Lyhytaikainen vieras pääoma   
    Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 13 173 
    Lyhytaikaiset rahoituslainat  3 578 714 
    Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat 924 184 
    Ostovelat 5 225 7 074 
    Siirtovelat  7 023 7 114 
    Varaukset 3 592 3 717 
 20 355 18 976 
Yhteensä 39 582 37 599 
Korolliset velat 4 452 1274 
Oma pääoma/osake, EUR 3.84 3.84 
Osakkeiden määrä (1 000 osaketta) 1) 3 697 872 3 845 950 
1) Ei sisällä konserniyhtiöiden omistamia osakkeita.   
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS, milj. EUR    
(1-12/2008 tilintarkastamaton, 1-12/2007 tilintarkastettu)    
  1-12/2008* 1-12/2007 
Liiketoiminnan rahavirta    
Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto  3 988 7 205 
    Suoriteperusteisten erien peruminen  3 469 1 269 
    Nettokäyttöpääoman muutos  -2 546 605 
Liiketoiminnan rahavirta  4 911 9 079 
    Saadut korot  416 362 
    Maksetut korot  -155 -59 
    Muut rahoituserät  -195 -43 
    Maksetut verot  -1 780 -1 457 
Liiketoiminnan nettorahavirta  3 197 7 882 
    
Investointien rahavirta    
Hankitut konserniyhtiöt, pois lukien hankitut rahavarat  -5 962 253 
Lyhytaikaisten available-for-sale-sijoitusten lisäys, likvidit varat  -669 -4 798 
Pitkäaikaisten available-for-sale-sijoitusten lisäys  -121 -126 
Osuudet osakkuusyhtiössä  -24 -25 
Aktivoitujen t&k-kustannusten lisäys  -131 -157 
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys  10 -261 
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys  119 163 
Muiden pitkäaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+)  -1 5 
Lyhytaikaisten saamisten vähennys   -15 -119 
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin ja muihin aineettomiin 
hyödykkeisiin  -889 -715 
Poistuneet osakkuusyhtiöt  3 6 
Poistuneet liiketoiminnat  41 - 
Lyhytaikaisten available-for-sale-sijoitusten erääntyminen ja 
myynti, likvidit varat  4 664 4 930 
Pitkäaikaisten available-for-sale-sijoitusten myynti  10 50 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti  54 72 
Saadut osingot  6 12 
Investointien nettorahavirta  -2 905 -710 
    
Rahoitustoimintojen rahavirta    
Osakepääoman korotus liittyen optioiden käyttöön  53 987 
Omien osakkeiden osto  -3 121 -3 819 
Pitkäaikaisten velkojen lisäys  714 115 
Pitkäaikaisten velkojen vähennys  -34 -16 
Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+) / vähennys (-)  2 891 661 
Osingonjako   -2 048 -1 760 
Rahoitustoimintojen nettorahavirta  -1 545 -3 832 
    
Muuntoero-oikaisu  -49 -15 
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-)  -1 302 3 325 
Rahavarat tilikauden alussa  6 850 3 525 
Rahavarat tilikauden lopussa  5 548 6 850 

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      
(31.12.08 tilintarkastamanton, 31.12.07 tilintarkastettu)       

  
Osake-
pääoma 

Ylikurssi-
rahasto 

Omat 
osakkeet 

 
Muunto
-erot 

Arvon-
muutos-
rahasto 

Sijoitetun 
vapaan 
oman 
pääoman 
rahasto 

Kertyneet 
voittovarat 

Emo-
yhtiön 
omistajien 
osuus 

Vähem-
mistön 
osuus 

Oma     
pääoma 
yhteensä 

Oma pääoma 31.12.2006 246 2 707 -2 060 -34 -14 - 11 123 11 968 92 12 060 
Verohyöty osakeperusteisten 
ohjelmien kuluksikirjauksista  128      128  128 
Muuntoerot    -167    -167 16 -151 
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn 
nettosijoituksen suojauksen 
arvostustuotot    38    38  38 
Tulevien kassavirtojen suojaus     -11   -11  -11 
Available-for-sale sijoitukset     48   48  48 
Muu lisäys/vähennys       -40 -40  -40 
Katsauskauden tulos       7 205 7 205 -459 6 746 
Kaudella kirjatut tuotot ja kulut 
yhteensä - 128 - -129 37 - 7 165 7 201 -443 6 758 
Osakepääoman korotus liittyen 
optioiden käyttöön  46    932  978  978 
Yrityskauppoihin liittyvien osto-
optioiden käyttö  -3      -3  -3 
Osakeperusteisten ohjelmien 
kulukirjaus  228      228  228 
Tulosperusteisten osakkeiden 
suorittaminen  -104 58   9  -37  -37 
Omien osakkeiden hankinta   -3 884     -3 884  -3 884 
Omien osakkeiden luovutus   7     7  7 
Omien osakkeiden mitätöinti   2 733    -2 733 -  - 
Siirto sijotetun vapaan oman 
pääoman rahastoon  -2 358    2358     
Osingonjako       -1 685 -1 685 -75 -1 760 
Vähemmistöosuudet Nokia 
Siemens Networksin 
muodostamisesta        - 2 991 2 991 
Muut muutokset - -2 191 -1 086 - - 3 299 -4 418 -4 396 2 916 -1 480 
Oma pääoma 31.12.2007 246 644 -3 146 -163 23 3 299 13 870 14 773 2 565 17 338 
Verohyöty optioiden käytöstä  4      4  4 
Verohyöty osakeperusteisten 
ohjelmien kuluksikirjauksista  -121      -121  -121 
Muuntoerot    595    595  595 
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn 
nettosijoituksen suojauksen 
arvostuskulut    -91    -91  -91 
Tulevien kassavirtojen suojaus     35   35  35 
Available-for-sale sijoitukset     4   4  4 
Muu lisäys/vähennys       46 46  46 
Katsauskauden tulos       3 988 3 988 -99 3 889 
Kaudella kirjatut tuotot ja kulut 
yhteensä - -117 - 504 39 - 4 034 4 460 -99 4 361 
Osakepääoman korotus liittyen 
optioiden käyttöön      51  51  51 
Yrityskauppoihin liittyvien osto-
optioiden käyttö  1      1  1 
Osakeperusteisten ohjelmien 
kulukirjaus  74      74  74 
Tulosperusteisten osakkeiden 
suorittaminen  -179 154   -44  -69  -69 
Omien osakkeiden hankinta   -3 123     -3 123  -3 123 
Omien osakkeiden luovutus   2     2  2 
Omien osakkeiden mitätöinti   4 232    -4 232 0  - 
Osingonjako       -1 992 -1 992 -35 -2 027 
Ostetut vähemmistöosuudet        - -129 -129 
Yrityskauppaan liittyvä 
osakeperusteisten ohjelmien 
kuluksikirjaus  19      19  19 
Symbianin hankinta       12 12  12 
Muut muutokset - -85 1 265 - - 7 -6 212 -5 025 -164 -5 189 
Oma pääoma 31.12.2008* 246 442 -1 881 341 62 3 306 11 692 14 208 2 302 16 510 

 



 

 OSAVUOSIKATSAUS  35 (36) 
    
Nokia Oyj    
 22.1.2009 klo 13.00    
 
 
 
VASTUUSITOUMUKSET, milj. EUR     
(31.12.08 tilintarkastamaton, 31.12.07 tilintarkastettu)    
  Konserni  
  31.12.08* 31.12.07 
    
Omasta puolesta annetut vakuudet    
Annetut kiinteistökiinnitykset  18 18 
Annetut pantit  11 29 
    
Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten 
puolesta    
Lainatakaukset  - - 
Muut takaukset  2 896 2 563 
    
Muut vastuusitoumukset    
Lainatakaukset  2 130 
Muut takaukset  1 1 
    
Leasingvastuut  1 156 998 
    
Rahoitussitoumukset    
Asiakasrahoitus  197 270 
Pääomasijoitussitoumukset  467 251 

 
* Kaikki vuoden 2008 luvut ovat tilintarkastamattomia eikä vuoden 2008 tilinpäätöstä koskevaa tilintarkastuskertomusta 
ole annettu.. 
 
 
On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat 
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen julkistuksiin ja 
toimituksiin liittyvät ajankohdat; B) kykymme kehittää, tarjota käyttöön ja kaupallistaa uusia tuotteita, palveluja, ratkaisuja ja 
teknologioita; C) arviot markkinoiden kasvusta, kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; D) arviot matkaviestimiemme 
kappalemääräisen myynnin kasvusta, markkinaosuudesta, hinnoista ja katteista; E) liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja 
tavoitteet; F) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; G) arviot koskien suunniteltujen yrityskauppojen 
menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa asetetut tavoitteet yrityskauppojen 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) maailmantalouden heikkeneminen ja siihen liittyvä rahoitusmarkkinoiden kriisi sekä näiden vaikutukset 
meihin, asiakkaisiimme, toimittajiimme ja yhteistyökumppaneihimme; 2) tuote-, palvelu- ja ratkaisuvalikoimamme kilpailukyky; 3) 
kasvun jatkuminen koko langattoman viestinnän; 4) kasvun ja kannattavuuden jatkuminen valitsemillamme uusilla 
markkinasegmenteillä sekä kykymme menestyksekkäästi kehittää tai hankkia ja markkinoida tuotteita, palveluja ja ratkaisuja 
näissä segmenteissä; 5) kustannusten menestyksekäs hallitseminen; 6) kilpailutilanne langattoman viestinnän teollisuudenalalla 
ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai vastata muutoksiin kilpailutilanteessa; 7) teknologiamuutosten 
vaikutukset sekä kykymme kehittää tai hankkia sellaisia monimutkaisia teknologioita täysin käyttöoikeuksin, joita markkinat 
meiltä vaativat; 8) uusien tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen markkinoille tuomisen ajoitus ja onnistuminen; 9) kykymme 
suojata monimutkaisia teknologioita, joita me tai muut kehitämme tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että 
olisimme loukanneet suojattuja immateriaalioikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme, palveluissamme ja ratkaisuissamme 
käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 10) kykymme suojata useita Nokian ja Nokia Siemens 
Networksin patentoimia, standardisoituja tai immateriaalioikeuksien piirissä olevia teknologioita kolmansien osapuolien 
loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jolta tähtäävät immateriaalioikeuksiemme mitätöimiseen; 11) Nokia Siemens Networksin kyky 
saavuttaa yhtiön muodostamisen johdosta odotetut hyödyt ja synergiaedut ennakoidussa laajuudessa tai ajassa sekä 
menestyksellisesti yhdistää sen tietoliikenneverkkoyksikköjen toiminnot, henkilöstö ja tukitoiminnot; 12) mahdolliset uudet 
toimenpiteet, joihin valtion viranomaiset tai muut tahot ryhtyvät Siemens AG:tä ("Siemens") ja/tai sen työntekijöitä vastaan 
Siemensin nykyisten tai entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin kohdistuvien viranomaistutkimuksien seurauksena, jotka 
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voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemen Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja 
työntekijöihin, tai mahdolliset muut havaitsematta jääneet ennen toimintojen siirtoa tai siirron jälkeen tapahtuneet rikkomukset, 
joilla voi olla vaikutusta siirtyneisiin toimintoihin tai työntekijöihin ja joiden seurauksena valtion viranomaiset voivat ryhtyä 
lisätoimenpiteisiin; 13) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista 
viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin; 14) todelliset 
tai väitetyt viat tai muut tuotteidemme, palveluidemme tai ratkaisujemme laatuun liittyvät ongelmat; 15) kykymme ylläpitää 
menestyksellä tuotannon ja logistiikan tehokkuutta sekä varmistaa tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen laatu, turvallisuus, 
varmuus ja oikea-aikaiset toimitukset; 16) markkinakysynnän muutoksista aiheutuvat varastonhallintaan kohdistuvat riskit; 17) 
kykymme hankkia keskeytyksettä ja kohtuulliseen hintaan riittäviä määriä täysin toimivia komponentteja ja osarakenteita; 18) 
häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 19) kehitys suurissa, monivuotisissa 
sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin; 20) taloudelliset ja poliittiset epävakaudet kehittyvissä talouksissa, 
joissa meillä on liiketoimintaa; 21) menestyksemme teknologiaan tai uusiin tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin liittyvissä 
yhteistyösopimuksissa; 22) yhteistyökumppaneidemme, toimittajiemme ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja 
suorituskyky; 23) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron sekä Yhdysvaltojen 
dollarin, Kiinan yuanin, Ison-Britannian punnan ja Japanin jenin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 24) 
asiakasrahoitusriskiemme hallinta; 25) väitteet siitä, että tukiasemien ja matkaviestimien synnyttämistä sähkömagneettisista 
kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä 
perusteita; 26) oikeudenkäyntien epäsuotuisa lopputulos; 27) kykymme rekrytoida ja pitää palveluksessamme ammattitaitoisia 
työntekijöitä sekä kehittää heidän osaamistaan; 28) eri valtioiden toimintatapojen, lakien ja säännösten muutosten vaikutukset; 
ja 29) kykymme tehokkaasti ja sujuvasti panna täytäntöön uusi organisaatiomme; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 
31.12.2007 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss. 10-
25 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 tule päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia 
uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen laillinen velvollisuus.  
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Sijoittajasuhteet, Eurooppa: 
Puh. 07180 34 289 
 
Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat: 
Puh. +1 914 3680 555 
 
- Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2009 ensimmäisen, toisen ja kolmannen neljänneksen tuloksensa 
16.4., 16.7. ja 15.10.  
- Nokia suunnittelee julkistavansa ”Nokia vuonna 2008”-julkaisun, joka sisältää Nokian tilinpäätöksen ja 
hallituksen toimintakertomuksen vuodelta 2008, viikolla 12 Internet-sivuillaan osoitteessa www.nokia.com.  
- Nokian varsinainen yhtiökokous järjestetään 23.4.2009. 
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