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ELISA COMMUNICATIONS OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.5.2002 KLO 8.00
ELISA COMMUNICATIONS OYJ:N TAMMI-MAALISKUUN LIIKETOIMINTA KEHITTYI
ENNAKOIDUSTI
Elisa Communications –konsernin liikevaihto kehittyi tammi-maaliskuussa 2002 ennakoidusti ja oli
384 miljoonaa euroa (333), kasvua runsaat 15 prosenttia. Konsernin liikevoitto oli -13 miljoonaa
euroa (19) ja tulos -22 miljoonaa euroa (-8).
Konsernin katsauskauden liikevoittoon sisältyi poistoina -14 miljoonan euron kertaluontoiset
kirjaukset käyttöomaisuudesta (GSM-verkot), Saksan alasajetun mobiilijakeluketjun liiketappio, –10
miljoonaa euroa sekä Comptelin laskentaperiaatteiden (IAS) muutos, -1 miljoona euroa, yhteensä
–25 miljoonaa euroa.
Kiinteän verkon liikevaihto oli 203 miljoonaa euroa (143). Vuoden 2001 jälkipuoliskolla toteutunut
kotimaan konsolidointi kasvatti kiinteän verkon katsauskauden liikevaihtoa 42 miljoonaa euroa.
Kiinteän verkon liikevoitto oli 22 miljoonaa euroa (20).
Mobiililiiketoiminnan liikevaihto oli 174 miljoonaa euroa (175), josta operaattoritoiminta kasvoi
kuitenkin noin 3 prosenttia. Radiolinjan liikevoitto ilman kertaeriä, 30 miljoonaa euroa, parani
edelleen kilpailun kiristymisestä huolimatta edellisvuodesta (24).
Saksan toimintojen liikevaihto oli 27 miljoonaa euroa (13). Saksan mobiilijakeluketjun alasajo- ja
saneerauskulut nostivat Saksan toimintojen nettotappion vähemmistöosuuksien jälkeen 22
miljoonaan euroon (-18).
Vuoden 2001 jälkimmäisellä puoliskolla aloitetut toimenpiteet kustannusten leikkaamiseksi alkavat
heijastua myönteisesti konsernin kannattavuuteen kuluvan vuoden toisella neljänneksellä ja
täysimääräisesti vuoden toisella puoliskolla.
ELISA COMMUNICATIONS -KONSERNIN AVAINLUVUT
Milj. euroa

Tammi-Maaliskuu
2002

Liikevaihto
384
Käyttökate
78
Käyttökate -%
20,3
Poistot käyttöomaisuudesta
77
Konserniliikearvon poisto
14
Liikevoitto
-13
Liikevoitto -%
-3,4
Osuus osakkuusyritysten tuloksista
-1
Rahoitustuotot ja –kulut
-11
Tulos ennen satunnaisia eriä
-25
Tilikauden tulos
-22
Tulos/osake, euroa
-0,18
Omavaraisuusaste -%
38
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen
68
Osakkeiden hankinnat *)
4
Henkilöstö keskimäärin
8673
*) Saksan tammi-maaliskuun osakevaihto netotettu.

Vuosi

2001

2001

333
76
22,8
46
11
19
5,7
-9
-10
0
-8
-0,06
37
85
38
6833

1439
424
29,5
272
45
108
7,5
-14
-48
46
1
0,01
40
373
242
7783

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
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ELISA COMMUNICATIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2002
Liikevaihdon kehitys
Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2002 oli 384 miljoonaa euroa (333). Liikevaihto kasvoi
51 miljoonaa euroa (15,4 prosenttia). Konsernin liiketoimintarakennetta noudatteleva yhteenveto
liikevaihdon kehityksestä on osavuosikatsauksen liitteenä.
Kiinteän verkon liikevaihto oli 203 miljoonaa euroa (143). Vuoden 2001 jälkipuoliskolla toteutunut
kotimaan konsolidointi kasvatti kiinteän verkon katsauskauden liikevaihtoa 42 miljoonaa euroa.
Mobiililiiketoiminnan liikevaihto oli 174 miljoonaa euroa (175). Varsinainen operaattoritoiminta
kasvoi noin 3 prosenttia edellisvuodesta, mutta laitemyynti supistui.
Konsernin ulkomaan toiminnoista kertyi liikevaihtoa 47 miljoonaa euroa (38). Saksan
liiketoimintojen liikevaihto oli 27 miljoonaa euroa (14). Radiolinja Eesti AS:n liikevaihto oli 10
miljoonaa euroa (9). Comptelin vienti oli 7,5 miljoonaa euroa (pro forma 10,9).
Tuloskehitys
Konsernin liikevoitto oli -13 miljoonaa euroa (19). Liikevoittoa rasittivat kertaluontoiset gsm-verkon
lisäpoistot, 14 miljoonaa euroa ja Saksan mobiililijakeluyhtiön Mäkitorppa GmbH:n tappiot, 10
miljoonaa euroa. Comptelin myynnin tuloutusperiaatteen muutos IAS:n mukaiseksi kirjattiin
satunnaisena tuottona (3 miljoonaa euroa), ja vaikutus liikevoittoon oli -1 miljoona euroa. Kuluvan
katsauskauden liikevoittoon ei sisälly olennaisia osakkeiden eikä käyttöomaisuuden myyntivoittoja.
Edellisvuoden liikevoittoon sisältyi osakkeiden myyntivoittoja 8 miljoonaa euroa.
Saksan liiketoiminnan nettotulos oli -22 miljoonaa euroa (-18). Elisa Kommunikation GmbH alakonsernin Tropolys-nimisestä osakkuusyhtiöstä tuli vuoden 2002 alusta tytäryhtiö, kun Elisa
Kommunikation GmbH toimeenpani seitsemän city carrier –osakkuutensa sekä kansallisen
operaattorinsa ElisaNetin integroinnin Tropolys GmbH:han. Liitos toteutettiin osakevaihdolla, jonka
seurauksena konsernin omistusosuus Tropolyksesta nousi yli 60 prosentin.
Konsernin suunnitelman mukaiset poistot käyttöomaisuudesta tammi-maaliskuussa olivat 60
miljoonaa euroa (44). Kertaluonteisia lisäpoistoja käyttöomaisuudesta kirjattiin lisäksi 17 miljoonaa
euroa(2). Lisäpoistot kirjattiin puhelinyhtiöiltä ostetuista GSM-verkoista ja Saksan liiketoiminnasta.
Tytäryhtiöiden hankinnasta aiheutunut konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 647 miljoonaa
euroa (vuoden 2001 lopussa 588 miljoonaa euroa). Konserniliikearvosta kirjattiin poistoa 14
miljoonaa euroa (11). Konserniliikearvon lisäys katsauskaudella aiheutui lähes kokonaan Saksan
Tropolys GmbH:n rakennejärjestelyn yhteydessä syntyneestä konserniliikearvosta.
Konsernin osuus osakkuusyritysten tuloksista osoitti tappiota -1 miljoona euroa (-9). Konsernin
rahoitustuotot ja –kulut tammi-maaliskuussa 2002 olivat yhteensä -11 miljoonaa euroa (-10).
Konsernin verot olivat 7 miljoonaa euroa (6). Efektiivistä verokantaa kasvattivat konserniliikearvon
poisto sekä ulkomaisten tytär- ja osakkuusyritysten tappiot, joista ei ole kirjattu laskennallisia
verosaamisia.
Konsernin tulos ennen satunnaiseriä oli -25 miljoonaa euroa (0). Katsauskauden tulos verojen ja
vähemmistöosuuden jälkeen oli -22 miljoona euroa(-8).
Konsernin tulos/osake oli -0,18 euroa (-0,06).
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Mobiililiiketoiminta
Mobiililiiketoiminnan liikevaihto tammi-maaliskuussa supistui hieman ja oli 174 miljoonaa euroa
(175). Operaattoritoiminnan liikevaihto kuitenkin kasvoi noin 3 prosenttia. Liikevaihdon lasku johtui
laitemyynnin voimakkaasta vähenemisestä yleisen markkinatilanteen mukaisesti. Käyttökate
kasvoi 18 prosenttia ja oli 52 miljoonaa euroa (44).
Radiolinjan liikevoitto ilman kertaeriä, 30 miljoonaa euroa, kasvoi edellisvuodesta (24) ja oli noin 17
prosenttia liikevaihdosta. Suunnitelman mukaiset poistot nousivat edellisestä vuodesta 22
miljoonaan euroon (17).
Radiolinja osti tammi-maaliskuussa neljältä paikalliselta puhelinyhtiöltä osan aikaisemmin
vuokraamastaan matkapuhelinverkosta. GSM-verkosta kirjattiin lisäpoistoja katsauskaudella 14
miljoonaa euroa (2). Rahoitussopimusten jäljellä olevan vuokravastuun arvioidaan olevan noin 94
miljoonaa euroa (139) suurempi kuin verkon tasearvo olisi suunnitelman mukaisilla poistoilla
vähennettynä.
Radiolinjan Suomen verkossa oli maaliskuun lopussa 1 348 710 liittymää (1 255 482).
Liittymämäärä sisältää Oy Radiolinja Ab:n liittymät sekä Radiolinjan Suomen verkossa
palveluoperaattorina toimivan Telian valtakunnalliset matkapuhelinliittymät. Ålands Mobiltelefon
Ab:n liittymät poistuivat Radiolinjan verkosta katsauskauden loppupuolella yhteistyömallin
rakenteen muuttuessa.
Oy Radiolinja Ab:n liittymien vaihtuvuus (churn) oli katsauskaudella 18,2 prosenttia vuositasolle
muutettuna (13,9). Katsauskauden alkupuolen vaihtuvuutta nosti joulukuussa 2001 voimakkaasti
kiristynyt kilpailutilanne. Vaihtuvuus laski katsauskauden jälkipuolella aiemmalle tasolleen.
Katsauskaudella Radiolinjan Suomen verkossa soitettujen puheluiden minuuttimäärä oli 501
miljoonaa (465). Keskimääräinen kuukausikäyttö Oy Radiolinjan Ab:n liittymää kohden oli 129
minuuttia (126). Radiolinjan Suomen verkossa lähetettiin katsauskauden aikana 104 miljoonaa
tekstiviestiä (94). Oy Radiolinja Ab:n liittymää kohti tekstiviestejä lähetettiin keskimäärin 26
kappaletta kuukaudessa (26). Tekstiviestejä käytti jakson aikana 66 prosenttia (66) ja
sisältöpalveluja 24 prosenttia Oy Radiolinja Ab:n liittymäasiakkaista (24).
Oy Radiolinja Ab:n liittymän keskimääräinen kuukausituotto (ARPU) oli 41,4 euroa (42,0). ARPU:n
lasku edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtuu lähinnä syyskuussa 2001
yhdysliikennemaksuihin tehdyistä alennuksista. Lisäarvopalvelujen osuus liikevaihdosta oli 12
prosenttia (12).
Radiolinjan asiakkaat voivat käyttää matkapuhelintaan nyt 106 maassa 222 operaattorin
matkapuhelinverkossa.
Maailman suurin matkapuhelinoperaattori Vodafone ja Radiolinja allekirjoittivat 14.2.2002
liiketoiminta- ja partnerisopimuksen. Radiolinjalle kumppanuussopimuksen perustan muodostavat
monikansallisten asiakkaiden palvelu, yhteinen tuotemerkki tietyille asiakasryhmille, GPRSroaming sekä samankaltaiset kansainväliset tuotteet ja palvelut. Samassa yhteydessä
allekirjoitettiin Elisa Communications Oyj:n ja Vodafonen kesken kattosopimus yhteistyön
lisäämisestä.
Radiolinjan Virossa toimivan tytäryhtiön, Radiolinja Eesti AS:n liikevaihto oli tammi-maaliskuussa
noin 10,3 miljoonaa euroa (8,8), kasvua 17 prosenttia. Radiolinja Eestin liittymämäärä oli
maaliskuun lopussa noin 147 500 (137 000). Mäkitorppa Yhtiöihin kuulunut jakeluketju Mobinest
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Oü siirtyi 1.3.2002 Radiolinja Eestin omistukseen. Radiolinja Eesti aloitti helmikuussa ilmaisen
GPRS-verkossa toimivien palvelujen testikäytön.
Radiolinja avasi kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkonsa 1.1.2002. Verkko on Radiolinjan
koekäytössä aluksi pääkaupunkiseudulla ja Tampereella.
Kiinteän verkon liiketoiminta
Kiinteän verkon liiketoiminnan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 203 (143) ja liikevoitto 22
miljoonaa euroa (20). Liiketoiminta muodostuu konsernin palveluoperaattori- ja
verkkoliiketoiminnasta. Kiinteän verkon liikevaihtoa ja liikevoittoa kasvatti Soon Communications
Oy:n, Yomi Oyj:n (entinen KSP Yhtiöt Oyj), Oy Finnet International Ab:n ja Riihimäen Puhelin Oy:n
konsolidointi konsernitilinpäätökseen 1.7.2001 alkaen, mikä on otettava huomioon vertailussa
edelliseen vuoteen.
Liiketoimintojen yhtiöittämisistä ja muista yritysjärjestelyistä johtuen kiinteän verkon erillisyhtiöiden
luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoteen verrattuna.
Kiinteän verkon liiketoiminta-alueeseen kuuluva Yomi Oyj julkisti osavuosikatsauksen tammimaaliskuulta 30.04.2002.
Palveluoperaattoriliiketoiminta
Vuoden 2002 alusta käynnistynyt palveluoperaattoritoiminta muodostuu ElisaCom Oy:stä ja sen
tytäryhtiöistä. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat Kestel Oy, Soon Com Oy, Lounet Oy ja Riihimäen
Puhelin Oy sekä osakkuusyhtiö Tikka Communications Oy.
Palveluoperaattoritoiminnan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 178 ja liikevoitto -2 miljoonaa
euroa.
Elisa Communications -konsernissa kiinteitä liittymiä oli yhteensä 1,15 miljoonaa (0,73) kappaletta.
Näistä kaapelitelevisioliittymiä oli 135 787 (11 442) ja laajakaistaliittymiä noin 36 300 (8 300).
Syyskuussa 2001 lanseeratun Elisa Kaukopuhelun valtakunnallinen markkinaosuus on kasvanut
alkuvuoden aikana.
Tikka Communicationsiin kuuluva Tikka Info osti 17.1.2002 Yomi Oyj:hin (entinen KSP Yhtiöt Oyj)
kuuluvan Kestel Oy:n 118-numeropalveluliiketoiminnan. Kauppa oli osa Elisa Communicationskonsernin sisäiseen yhteistyöhön kuuluvaa keskittämistä.
Elisa Internet Oy ja Soon Com Oy allekirjoittivat 31.1.2002 sopimuksen Soon Comin
internetliiketoiminnan siirrosta Elisa Internetiin. Kaupalla pyritään ensisijaisesti konsernin sisäisten
mittakaavaetujen saavuttamiseen.
Internetpalveluja tarjoava Kolumbus Oy muutti nimensä 12.3.2002 Elisa Internet Oy:ksi. Samalla
Kolumbus-tuotteiden ja -palvelujen nimet muutettiin Elisa-tuoteperheen mukaisiksi.
Verkkoliiketoiminta
Konsernin verkkoliiketoiminta muodostuu Elisa Networks Oy:stä ja sen tytäryhtiöstä Elisa Instalia
Oy:stä. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat mm. Soon Net Oy ja Kesnet Oy.
Verkkoliiketoiminnan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 80 ja liikevoitto 25 miljoonaa euroa.
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Konsernin verkkoliiketoiminta-alueella painopisteenä oli tammi-maaliskuussa kotimaisen
konsolidoinnin ja liiketoimintarakenteen muutosten mahdollistaman kustannustehokkuuden ja
synergioiden hyödyntäminen. Valtakunnallisen runkoverkon rakennusprojekti samoin kuin
valtakunnallisten operaattorituotteiden tuotteistus etenivät suunnitellusti.
Uudistettu valtakunnallinen ADSL-operaattorituotehinnasto tuli voimaan 1.4.2002 alkaen. Uuden
hinnoittelurakenteen ansiosta tuotteen hinta on laskenut noin 20 prosenttia ja tuotteen kysynnän
odotetaan jatkuvan koko vuoden erittäin vilkkaana.
Laajakaistayhteyksien kytkentätyöt kasvoivat lähes 30 prosenttia viime vuoden lopusta ja vuotta
aiempaan nähden tilaukset nelinkertaistuivat. Myös kaapelitelevisioverkkojen rakentaminen kasvoi
selvästi asunto-osakeyhtiölain muutoksen jälkeen.
Liiketoiminta Saksassa
Saksan liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 27 miljoonaan euroon (13). Kasvu johtui lähinnä Saksan
liiketoimintajärjestelyistä. Saksan toimintojen nettotulos oli –22 miljoonaa euroa (-18).
Katsauskauden tulokseen sisältyi Saksan Mäkitorpan alasajon liiketappio, 10 miljoonaa euroa.
Mäkitorppa GmbH:n myymäläketjua ja toimintoja saneerattiin voimakkaasti. Toiminnan
lopettamiseen liittyvä liiketappio, -10 miljoonaa euroa, sisältää sekä alasajokauden liiketoiminnan
tappion että kertaluonteiset alaskirjaukset käyttöomaisuudesta.
City carrier -toiminnan keskittämistä Tropolys GmbH:n jatkettiin. Loppuvuodesta 2001 hankittu
ChemTel Telekommunikations GmbH liitettiin operatiivisesti city carrier -ryhmään. Lisäksi
kasvatettiin omistusosuutta Mainzissa ja Hanaussa sekä Potsdamissa toimivista yhtiöistä ja
myyntiin vähemmistöosuus Offenbachissa.
Erillisyhtiöt
Comptel
Comptel Oyj otti osavuosikatsauksessaan 1.1.-31.3.2002 käyttöön kansainvälisen International
Accounting Standardin (IAS) mukaiset myynnin tuloutusperiaatteet parantamaan liiketoimintansa
läpinäkyvyyttä ja helpottamaan kansainvälistä vertailtavuutta. Tämän vuoksi vertailukauden
(tammi-maaliskuu 2001) luvut esitetään tässä uuden tuloutusperiaatteen mukaisina pro forma –
lukuina.
Comptelin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 11,3 miljoonaa euroa (pro forma 16,0 milj. euroa),
mistä tuotepohjaisen liiketoiminnan liikevaihdon osuus oli 8,5 miljoonaa euroa (pro forma 12,2 milj.
euroa) eli 75,2 prosenttia (pro forma 76,3 %).
Vienti oli 7,5 miljoonaa euroa (pro forma 10,9 milj. euroa). Viennin osuus Comptelin liikevaihdosta
oli 66,4 prosenttia (pro forma 68,1 %). Partnereiden kautta tapahtui 54,6 prosenttia
kokonaisviennistä.
Liikevoitto oli –2,6 miljoonaa euroa (pro forma 4,7 milj. euroa) ja se vastasi –23,1 prosenttia
(pro forma 29,4 %) liikevaihdosta.
Comptel Oyj julkisti osavuosikatsauksensa tammi-maaliskuulta 25.04.2002.
Konsernirakenteen muutokset
Elisa Communications Oyj yhtiöitti palveluoperaattoriliiketoimintansa. Palveluoperaattoriyhtiö
ElisaCom aloitti toimintansa 1.1.2002.
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Radiolinja yhtiöitti verkko- ja Mobiili Infra Palvelut- liiketoimintansa. Verkkoyhtiön nimeksi tuli
Radiolinja Origo Oy, ja Mobiili Infra Palvelut sai nimen Radiolinja Aava Oy. Molemmat aloittivat
toimintansa 1.2.2002.
Saksan city carrier -liiketoiminnan omistuksellinen integrointi tapahtui vuoden 2002 alussa, kun
Tropolys GmbH:sta tuli Elisa Kommunikation GmbH:n tytäryhtiö. Elisa Communications –konsernin
omistusosuus Tropolyksesta on 64,48 prosenttia. Se on Saksan suurin yksityinen
kaupunkioperaattoriryhmittymä.
Soon Communications Oy:n liiketoiminnot jaettiin 1.1.2002 alkaen kahteen yhtiöön.
Verkkoliiketoiminnasta vastaa verkko-operaattoriyhtiö Soon Net Oy ja palveluliiketoiminnasta
palveluoperaattoriyhtiö Soon Com Oy.
Yomi Oyj (entinen KSP Yhtiöt Oyj) hankki 7.1.2002 kokonaan omistukseensa osakevaihdolla
Indata Oy:n sekä Votek Oy:n osaksi rahalla ja osaksi suunnatulla osakeannilla. Näiden
toimenpiteiden seurauksena konsernin omistusosuus Yomi Oyj:ssä väheni 53,13 prosentista 51,46
prosenttiin.
Elisa Communications Oyj:n hallitus on 21.3.2002 allekirjoittanut sulautumissuunnitelmat
tytäryhtiösulautumisista Oy Extel Ab:n ja Oy Älytalo Ab:n kanssa. Sulautumissuunnitelmat on
rekisteröity kaupparekisteriin.
Rahoitusasema
Konsernin korolliset velat olivat 960 miljoonaa euroa (vuoden 2001 lopussa 861), josta
pitkäaikaisten velkojen osuus oli 575 miljoonaa euroa (572). Konsernin rahat ja pankkisaamiset
sekä lyhytaikaiset sijoitukset olivat 135 miljoonaa euroa (104). Konsernin nettovelka oli 825
miljoonaa euroa (756). Nettovelan kasvussa oli merkittävänä tekijänä Radiolinjan ja Soon
Communications Oy:n vähemmistöosakkaiden lunastushinta, yhteensä 46 miljoonaa euroa, joka
käsiteltiin korollisena velkana 1.1.2002 lähtien, kun se vuoden 2001 tilinpäätöksessä oli käsitelty
korottomana velkana.
Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 38 prosenttia (vuoden 2001 lopussa 40).
Investoinnit
Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 68 miljoonaa euroa (85) ja osakehankinnat 4
miljoonaa euroa (38). Saksan tammi-maaliskuun osakevaihdot on netotettu osakehankintoihin.
Käyttöomaisuuteen investoitiin Radiolinjassa 33 miljoonaa, josta puhelinyhtiöiltä ostettujen GSMverkkojen osuus oli 20 miljoonaa euroa. Kiinteän verkon yhtiöissä investoitiin käyttöomaisuuteen
30 miljoonaa euroa. Saksan yhtiöissä investoitiin käyttöomaisuuteen 5 miljoonaa euroa.
Osake
Elisa Communications Oyj:n A-osakkeen päätöskurssi 27.3.2002 oli 12,05 euroa. Tammimaaliskuun ylin noteeraus oli 15,50 euroa ja alin 9,80 euroa. Osakkeen keskikurssi oli 11,87 euroa.
Yhtiön markkina-arvo 27.3.2002 oli 1 635 miljoonaa euroa.
Yhtiön A-osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä 2.1.2002-27.3.2002 kaikkiaan 17,1
miljoonaa kappaletta 203,5 miljoonan euron kokonaishintaan. Vaihto oli 12,6 prosenttia ulkona
olevien A-osakkeiden määrästä.
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Fidelity International Limited ilmoitti 28.1.2002, että tekemillään osakekaupoilla yhtiön ja sen
tytäryhtiöiden osuus Elisa Communications Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä oli laskenut
alle viiden (5) prosentin.
Tytäryhtiöiden omistuksessa olevien Elisa Communications Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 2
285 276 kappaletta, osakkeiden nimellisarvo oli yhteensä 1 142 638 euroa ja osuus
osakepääomasta ja äänistä oli 1,66 prosenttia. Näiden omien osakkeiden kirjanpitoarvo on
vähennetty konsernin voitonjakokelpoisista varoista.
Henkilömäärä
Konserniyhtiöiden palveluksessa oli katsauskauden lopussa 8 600 henkilöä. Elisa Communications
Oyj:ssä oli katsauskauden lopussa 402, Radiolinjassa 1 752, Comptelissa 637, Soon
Communicationsissa 864, Yomissa 662, Elisa Networksissa 525, Elisa Kommunikation GmbH:ssa
846, ElisaComissa 1 320, ja muissa tytäryhtiöissä yhteensä 1 592 henkilöä.
Tammi-maaliskuussa 2002 konsernissa työskenteli keskimäärin 8 673 henkilöä (6 833). Kotimaan
ja Saksan konsolidointi kasvattivat konsernin henkilömäärää edellisvuoteen verrattuna yhteensä
2 186 henkilöllä. Vuoden 2001 toisella puoliskolla konsernissa vähennettiin henkilökapasiteettia
noin 1 000 henkilötyövuodella. YT-neuvottelut jatkuivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
Varsinainen yhtiökokous 4.4.2002
Elisa Communications Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti,
että vuodelta 2001 ei makseta osinkoa. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen
sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2001.
Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan, ja siihen valittiin seuraavaksi
kolmivuotiskaudeksi Ossi Virolainen, Riitta Backas ja uutena jäsenenä Suomen Osuuskauppojen
Keskuskunta SOK:n pääjohtaja, vuorineuvos Jere Lahti. Hallituksessa jatkavat edelleen Keijo
Suila, Matti Aura, Arto Ihto, Pekka Ketonen ja Linus Torvalds, jotka eivät olleet erovuorossa tässä
yhtiökokouksessa. Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy (KHT-yhteisö,
päävastuullinen tilintarkastaja Henrik Sormunen, KHT)ja Leo Laitinmäki (KHT) sekä
varatilintarkastajaksi Jaana Salmi (KHT).
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että hallitus valtuutetaan vuoden kuluessa
yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla
uusmerkinnällä, päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optiooikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan
vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien A-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu
määrä saa olla enintään 27,6 miljoonaa kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi korottua yhteensä
enintään 13.800.000 eurolla.
Yhtiökokous peruutti samalla 20.4.2002 saakka voimassaolevan osakepääoman
korottamisvaltuutuksen käyttämättömiltä osin.
Yhtiökokous muutti yhtiöjärjestyksen 12 pykälän kuulumaan seuraavasti: ”Kutsu yhtiökokoukseen
on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu vähintään kahdessa hallituksen määräämässä Suomessa säännöllisesti ilmestyvässä sanomalehdessä aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja
viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta. Saadakseen osallistua
yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa
mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.”
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Oikeudelliset asiat
Elisa Communications Oyj:n vuoden 2001 toimintakertomuksessa mainituissa oikeudellisissa
prosesseissa ei ole tapahtunut muutoksia eikä uusia merkittäviä oikeudellisia prosesseja ole
tammi-maaliskuussa alkanut.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Riihimäen Puhelin hankki 1.4.2002 omistukseensa Loppi-Visio Oy:n kaapelitelevisioliiketoiminnan
sekä Riihi-Visio Oy:n maksu-tv -liiketoiminnan vahvistaen asemaansa kaapeli-tv -operaattorina
koko Riihimäen talousalueella.
8.4.2002 konserni laski liikkeelle kuusi erillistä kertalyhenteistä, vaihtuvakorkoista lainaa EMTNohjelman puitteissa. Lainojen kokonaismäärä oli 100 milj. euroa, ja ne jakautuivat seuraavasti:
Lainojen Lainamäärä
aika

Määrä

2
1
3

30 milj. euroa
30 milj. euroa
40 milj. euroa

5 vuotta
6 vuotta
7 vuotta

Lainoilla jälleenrahoitettiin 2.4.2002 erääntynyt 52,5 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina sekä
vapautettiin lyhytaikaisia komittoituja luottolimiittejä.
9.4.2002 Elisa Communications korotti Yritystodistusohjelmansa enimmäismäärää 100 miljoonasta
eurosta 150 miljoonaan euroon. Ohjelma on kuuden pankin kanssa tehty yhteisohjelma.
Lemminkäinen-konserniin kuuluva Tekmanni Oy ja Elisa Solutions Oy (entinen Oy Datatie Ab)
sopivat 9.4.2002 liiketoimintakaupasta, jolla Elisa Solutionsin kaapelointijärjestelmien liiketoiminta
siirtyi Tekmanni Oy:lle.
Oy Datatie Ab:n nimi muuttui 10.4.2002 Elisa Solutions Oy:ksi.
Fidelity International Limited ilmoitti 10.4.2002, että tehdyillä pörssikaupoilla yhtiön ja sen
tytäryhtiöiden osuus Elisa Communications Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on noussut yli
5 prosentin. Elisa Communications Oyj:n osakepääoma koostuu
138 011 757 A-osakkeesta.
Fidelity International Limited ilmoitti 30.4.2002, että tehdyillä pörssikaupoilla yhtiön ja sen
tytäryhtiöiden osuus Elisa Communications Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on vähentynyt
alle viiteen (5) prosenttiin ollen yhtiön ilmoituksen mukaan 4,98 prosenttia Elisa Comunications
Oyj:n osakkeista ja äänistä.
Standard & Poor's kertoi 19.4.2002 antamassaan tiedotteessa Elisa Communications Oyj:n
luottoluokituksen (A-) säilyvän ennallaan, mutta muutti näkymän vakaasta negatiiviseksi. Samalla
S&P asetti tavoitteita Elisa Communicationsin rahoitusrakenteelle nykyisen luokituksen
säilyttämiseksi.
Oy Finnet International Ab ilmoitti 22.4.2002 toimittavansa maailmanlaajuisen IP VPN –verkon
Huhtamäki Oyj:lle yhdessä amerikkalaisen teleoperaattori Sprintin kanssa. Sprint ja Finnet
International julkistivat jo aiemmin tänä vuonna IP-palvelujen jakelusopimuksen.
Comptel Oyj:n nykyinen toimitusjohtaja Heikki Tetri jää eläkkeelle aiemmin julkistetun sopimuksen
mukaisesti eläkeiän (58) täyttyessä vuonna 2002. Comptelin hallitus valitsi huhtikuussa yhtiön
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tulevaksi toimitusjohtajaksi Tero Laaksosen (55). Hän ottaa yhtiön toimitusjohtajan tehtävät
vastaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana vuonna 2002.
TIMe CityLink AG:n koko osakekannan siirtyminen Elisa Kommunikation GmbH:lle notarisoitiin
30.4.2002. Yhtiölle nimitettiin uusi johto. Kauppa edellyttää vielä neljän vähemmistöomistajan
hallintokäsittelyn.
Elisa Communications Oyj:n vuoden 2000 optiolainaan liittyvät A-optio-oikeudet otetaan
kaupankäynnin kohteeksi päälistalle 2.5.2002 alkaen. Vuoden 2000 A-optio-oikeuksien määrä on
3.600.000 kappaletta.
Konsernin hallitus järjestäytyi 2.5.2002 pitämässään kokouksessa. Hallituksen puheenjohtajana
jatkaa pääjohtaja Keijo Suila ja varapuheenjohtajana Ossi Virolainen.
Loppuvuoden näkymät
Konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2002 kasvavan toimialan kasvua nopeammin.
Kertaluonteisista eristä puhdistetun käyttökatteen ja tuloksen ennen veroja arvioidaan kasvavan
viime vuoteen verrattuna. Vuonna 2001 tehtyjen sopeuttamistoimenpiteiden myönteiset vaikutukset
alkavat näkyä vuoden toisella neljänneksellä ja täysimääräisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.
Kannattavuuden arvioidaan paranevan vuoden loppua kohti. Konsernin kassavirran arvioidaan
kääntyvän positiiviseksi vuoden 2002 aikana.
Vodafone-yhteistyön arvioidaan vahvistavan konsernin kilpailukykyä ja asemaa mobiilimarkkinoilla
loppuvuodesta.
Elisa Kommunikation GmbH –konsernin käyttökatteen odotetaan kääntyvän positiiviseksi vuoden
2002 sekä liikevoiton vuoden 2003 loppuun mennessä. Saksan mobiilijakeluliiketoiminta ei enää
tuo tappioita.
Liitteet:
ELISA COMMUNICATIONS -KONSERNI
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2002 (milj.euroa)
(Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja)
KONSERNITULOSLASKELMA
milj.euroa
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan kulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut
Osuus osakkuusyritysten tuloksista
Muut rahoitustuotot ja -kulut
Voitto ennen satunnaisia eriä
Satunnaiset erät
Voitto satunnaisten erien jälkeen

Tammi2002

Maaliskuu
2001

TammiJoulukuu
2001

384
5
-311
-91
-13

333
11
-268
-57
19

1 439
126
-1 140
-317
108

-1
-11
-25
3
-22

-9
-10
0

-14
-48
46

0

46

11

Välittömät verot
Vähemmistöosuudet
Tilikauden tulos

-7
7
-22

-6
-2
-8

-42
-3
1

-0,18
5,53

-0,06
5,23

0,01
5,67

68

85

373

17,7
4

25,5
38

26,0
242

8 673

6 833

7 783

31.3.
2002

31.3.
2001

31.12.
2001

81
647
988
19
21
1 756

71
561
725
102
18
1 477

75
588
928
25
74
1 690

26
431
5
130
592
2 348

33
295
14
68
410
1 887

27
330
4
100
461
2 151

69
517
3
183
-22
750

63
386
3
210
-8
654

69
517
3
180
1
770

Vähemmistöosuudet

127

32

85

Pakolliset varaukset

1

2

1

TUNNUSLUVUT
Tulos/osake, (euroa)
Oma pääoma/osake, (euroa)
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen
Bruttoinvestoinnit
% liikevaihdosta
Osakkeiden hankinnat *)
*) Saksan tammi-maaliskuun osakevaihto
netotettu
Henkilöstö keskimäärin
KONSERNITASE
milj. euroa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo
Aineelliset hyödykkeet
Osuudet osakkuusyrityksissä
Muut sijoitukset
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
Vastaavat yhteensä
Oma pääoma
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Vararahasto
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto
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Vieras pääoma
Laskennallinen verovelka
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Vastattavat yhteensä
VASTUUT
Kiinnitykset
Omasta puolesta
Muiden puolesta
Annetut pantit
Annetut takaukset
Osakkuusyritysten puolesta
Muiden puolesta
Leasingvastuut
Takaisinostovastuut
Vuokraus-/takaisinvuokaussopimuksen
vastuu (ns. QTE-järjestely)
Muut vastuut
Vastuut yhteensä

15
581
874
1 470
2 348

53
710
436
1 199
1 887

19
582
694
1 295
2 151

70

46

68

38

29

38

1
76
5

11
1
113
6

1
91
6

233
53
476

230
6
442

230
46
480

5
8

7
8

6
8

0
0

-0
0

0
0

Konsernin ulkopuoliset GSM- ja dataverkon vuokrasopimusvastuut
31.3.2002 olivat n. 170 milj.euroa
(191 milj. euroa vuoden 2001 lopussa).
JOHDANNAISSOPIMUKSET
Nimellisarvo
Valuuttatermiinisopimukset
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset
Käypä arvo
Valuuttatermiinisopimukset
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset

Konsernin liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto liiketoiminta-alueittain (LTA)
milj. euroa
Kiinteä verkko

Liikevaihto
Q1/02

Palvelut*)
Verkko
LTA:n sisäinen myynti
Konsernikirjaukset

Q1/01

Käyttökate
Q1/02

Q1/01

Liikevoitto
Q1/02

178

10

-2

80

42

25

-55
-1

Q1/01

13

Yhteensä

203

143

52

41

22

20

*)sisältää mm. Yomin IT-liiketoiminnan ja Soonin turvaliiketoiminnan
Mobiili

Liikevaihto

Käyttökate

Liikevoitto

Q1/02

Q1/01

Q1/02

Q1/01

Q1/02

Q1/01

166

161

53

46

18

28

Jakeluyhtiöt

12

17

-1

-2

-2

-3

LTA:n sisäinen myynti

-4

-3
-9

-10

7

15

Operaattoriliiketoiminta

Konsernikirjaukset
Yhteensä
Saksa*)
Carrier-liiketoiminta
Mäkitorppa GmbH
Yhteensä

174

175

Liikevaihto

52

44

Käyttökate

Liikevoitto

Q1/02

Q1/01

Q1/02

Q1/01

Q1/02

Q1/01

26

9

-8

-4

-17

-8

1

4

-7

-3

-10

-3

27

13

-15

-7

-27

-11

*) Osuudet Saksan osakkuusyritysten tuloksista: Q1/02 -1 ja Q1/01 -10
Muut yhtiöt
Comptel
Muut yhtiöt

Liikevaihto

Käyttökate

Liikevoitto

Q1/02

Q1/01

Q1/02

Q1/01

Q1/02

Q1/01

11

19

-2

8

-3

8

1

1

12

20

-2

8

-3

8

8

3

-9

-10

-12

-13

Konsernikirjaukset
Yhteensä
Konsernitoiminnot *

* Konsernitoiminnot muodostuvat pääasiallisesti konserniesikunnasta, keskitetystä tutkimuksesta ja
tietyistä konsernin sisäisistä palveluista.

Konserni

Liikevaihto

Käyttökate

Liikevoitto

Q1/02

Q1/01

Q1/02

Q1/01

Q1/02

Q1/01

Kiinteä verkko

203

143

52

41

22

20

Mobiili

174

175

52

44

7

15

Saksa

27

13

-15

-7

-27

-11

Muut toiminnat

20

23

-11

-2

-15

-5

LTA:in välinen myynti

-40

-21

Konserni yhteensä

384

333

78

76

-13

19

Laadintaperiaatteet:
Konserniyritykset on ryhmitelty liiketoiminta-alueisiin pääasiallisen toiminnan
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perusteella.
Sisäinen myynti
- Liiketoiminta-alueen sisäinen myynti on vähennetty ao. liiketoiminta-alueen liikevaihdosta.
-Liiketoiminta-alueiden välinen myynti on vähennetty liiketoiminta-alueiden yhteenlasketusta
liikevaihdosta.
Konsernikirjaukset
- Konsernin sisäiset katteet on eliminoitu liiketoiminta-alueiden tuloksista.
- Konserniliikearvon poisto on kohdistettu liiketoiminta-alueille.

