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SSH:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2001 
 
- Liikevaihto kasvoi 45,6 %, ollen 15,0 milj. euroa (10,3 milj. 
euroa). 

- Tarkastelujakson tulos 2,8 milj. euroa tappiollinen (-0,6 milj. 
euroa).  

- Uusia, yli 50 000 euron lisenssisopimuksia solmittiin kolmannella 
vuosineljänneksellä enemmän kuin yhtenäkään aiempana 
vuosineljänneksenä, eli 27 kappaletta.  

- Uusien tuotteiden myynti eteni myönteisesti. Ensimmäinen 
merkittävä SSH Certifier -kauppa solmittiin. Tarkastelujaksolle 
kirjattiin myös joukko SSH Sentinel –kauppoja. Muiden tuotteiden 
osalta myynti eteni ennakoitua heikommasta markkinakehityksestä 
huolimatta kohtuullisesti.  

- Panostuksia tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä myyntiin ja 
markkinointiin jatkettiin asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 
Uusia tuoteversioita lanseerataan vielä loppuvuoden 2001 aikana.  

 
 
AVAINLUVUT 
 Q3/01 Q3/00 1-9/01 1-9/00 2000 
Liikevaihto, milj. euroa 4,5 4,4 15,0 10,3 15,6 
Liikevaihto, kasvu %  2,3 76,0 45,6 139,5  
Liiketappio, milj. euroa -2,1 -0,7 -4,4 -1,0 -1,7 
   % liikevaihdosta -46,7 -15,9 -29,3 -9,7 -10,7 
Liiketappio, kasvu %      -177,2 
Tappio ennen satunnaisia eriä, 
ja veroja, milj. euroa -1,5 -0,6 -2,8 -0,6 -0,9 
   % liikevaihdosta     -5,8 
Henkilöstön lukumäärä  
katsauskauden lopussa  186 158 186 158 172 
                                                                    
Tulos/osake, euroa    -0,10 -0,02 -0,04 
Oma pääoma/osake, euroa    1,85 1,22 1,96 
                                                                    
 
LIIKEVAIHTO JA TULOS 
 
Tarkastelujakson liikevaihto oli 15,0 milj. euroa (10,3 milj. 
euroa), jossa kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon 
verrattuna oli 45,6 %. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto 
kehittyi toisen vuosineljännekseen verrattuna myönteisesti ollen  
4,5 milj. euroa (4,4 milj. euroa).  
 
Tietotekniikkamarkkinoiden epävarmuuden jatkuminen SSH päämarkkina-
alueilla Yhdysvalloissa ja Euroopassa vaikutti merkittävästi yhtiön 
kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon kehitykseen. Asiakkaiden 
epävarmuus tulevaisuudesta johti myös siihen, että 
tietotekniikkainvestointeja siirrettiin ajallisesti eteenpäin.  
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SSH:n liiketappio oli tarkastelujaksolla –4,4 milj. euroa  
(–1,0 milj. euroa) ja tappio vastaavasti –2,8 milj. euroa (-0,6 
milj. euroa).  Vuoden 2001 kolmannen vuosineljänneksen liiketappio 
oli –2,1 milj. euroa (–0,7 milj. euroa) ja tappio vastaavasti  
–1,5 milj. euroa (–0,6 milj. euroa). 
 
Yhtiön kiinteät kulut olivat tarkastelujaksolla 16,7 milj. euroa, 
kun ne vastaavasti vuotta aikaisemmin olivat 10,3 milj. euroa.  
Kolmannen vuosineljänneksen aikana konserni noudatti edelleen 
pidättyväistä palkkauspolitiikkaa ja onnistui näin kulujen 
hallinnassa. 
 
Tutkimus- ja tuotekehityksen kustannukset olivat tarkastelujaksolla 
6,1 milj. euroa (4,9 milj. euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä 
tutkimus- ja tuotekehityskustannukset olivat 2,1 milj. euroa (1,9 
milj. euroa). Tutkimus- ja tuotekehityspanostusten osuus 
liikevaihdosta on koko kuluneen vuoden ajan pysynyt noin 40 
prosentin tasolla.  
 
Myynnin ja markkinoinnin kustannukset olivat tarkastelujaksolla 7,3 
milj. euroa (3,6 milj. euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä 
myynnin ja markkinoinnin kustannukset laskivat 7,7 % toisesta 
vuosineljänneksestä ollen 2,4 milj. euroa (1,5 milj. euroa).  
 
Hallinnon kustannukset olivat tarkastelujaksolla 3,3 milj. euroa 
(1,7 milj. euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä hallinnon kulut 
olivat 1,1 milj. euroa (0,9 milj. euroa). 
 
 
TASE JA RAHOITUS  
 
 
Taseen loppusumma 30.9.2001 oli 57,2 milj. euroa, josta likvidit 
kassavarat olivat 46,2 milj. euroa (28,6 milj. euroa), eli 80,8 % 
taseen loppusummasta. Yhtiöllä ei ole muita pitkäaikaisia velkoja, 
kuin TEKESin 0,2 milj. euron pääomalaina. 
 
Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) säilyi lähes ennallaan 
toiseen vuosineljännekseen verrattuna, ollen yhdeksän ensimmäisen 
kuukauden aikana –90,0%. Omavaraisuusaste 30.9.2001 oli  
93,9 % (90,1 %).  
 
Bruttoinvestoinnit olivat tarkastelujaksolla 0,9 milj. euroa ja ne 
koostuivat lähinnä laitteiden ja kaluston hankinnoista. 
Tarkastelujakson rahoitustuotot koostuivat pankkitilien ja 
yritystodistusten korkotuotoista. Tarkastelujakson rahoitustuotot 
olivat 1,6 milj. euroa, kun ne vastaavasti edellisen vuoden 
vastaavana ajanjaksona olivat 0,4 milj. euroa.  
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Tarkastelujakson liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu 0,5 
milj. euroa tuotekehitysavustus TEKES:iltä. Konsernilla on vireillä 
kaksi uutta TEKES-hakemusta.  
 
MARKKINOIDEN KEHITYS  
 
Tietoturva- ja tietoliikennemarkkinoiden yleinen epävarmuus jatkui 
vuoden kolmannella neljänneksellä. Toisaalta Yhdysvaltoihin 
suuntautuneet terroristi-iskut ja niitä seurannut maailmanlaajuinen 
turvattomuudentunne ovat lisänneet yleistä kiinnostusta  
tietoturvaa kohtaan.  
 
Tietoturvan tärkeys on SSH:n potentiaalisessa asiakaskunnassa 
yleisesti tiedostettu. Laitevalmistajien, palveluntarjoajien ja 
loppukäyttäjäyritysten ostokäyttäytyminen on kuitenkin epävarman 
markkinatilanteen vuoksi kuluvan vuoden aikana muuttunut ja muun 
muassa IT-investointeja harkitaan nyt aiempaa tarkemmin.  
Kilpailutilanteessa ja SSH:n kilpailuasemassa ei tapahtunut 
kolmannen vuosineljänneksen aikana oleellisia muutoksia. Yhtiö 
säilytti asemansa maailman johtavana Internet Protocol Security 
(IPSec)- ja Secure Shell –teknologian kehittäjänä. Internetin 
standardien kehitystyötä valvova ja ohjaava Internet Engineering 
Task Force (IETF) pyrkii toteuttamaan IPSecistä seuraavan 
sukupolven standardin kaiken Internetin kautta tapahtuvan 
tiedonvälityksen suojaamiseksi. Secure Shellin teknologia on 
puolestaan jo saavuttanut teollisuusstandardin aseman turvallisten 
etäyhteyksien muodostamisessa Internetissä. IPSec-teknologiaan 
pohjautuvat IPSec Toolkit ja Secure Shell –tuoteperhe säilyttivät 
asemansa SSH:n päätuotteina. 
 
Markkinoiden kehitystä on edelleen hyvin vaikea ennustaa. Vaikka 
markkinat kehittyivät kolmannella vuosineljänneksellä aiemmin 
ennakoitua hitaammin, ne olivat kolmannen ja neljännen 
vuosineljänneksen vaihteessa alkuvuotta aktiivisemmat.  
 
MYYNNIN KEHITYS 

 
Aiemmin ennakoitua heikommasta markkinakehityksestä huolimatta 
SSH:n myynti eteni tarkastelujakson aikana kohtuullisesti. 
Kolmannen vuosineljänneksen myynti kehittyi toisesta neljänneksestä 
myönteisesti. Erityisesti uusien tuotteiden, kuten SSH Certifierin 
ja SSH Sentinelin, myynti kehittyi hyvin. Lisäksi SSH solmi yli 
50 000 euron arvoisia kauppoja 27 kappaletta, mikä on enemmän kuin 
koskaan ennen yhden neljänneksen aikana.  
 
Maantieteellisesti tarkasteltuna Yhdysvallat säilytti asemansa 
SSH:n tärkeimpänä markkina-alueena. SSH:n liikevaihdosta 47,6 % 
tuli Yhdysvalloista, 22,0 % Suomesta, 16,0 % muualta Euroopasta ja 
14,4 % muualta maailmasta, kuten Japanista. 
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Rojaltien, näiden alkumaksujen sekä ylläpitomaksujen osuus kasvoi 
tarkastelujaksolla lähes puoleen yhtiön liikevaihdosta. Kolmen 
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana näiden osuus yhtiön 
liikevaihdosta kasvoi 46,5 prosenttiin viime vuoden vastaavan 
kauden 35,4 prosentista. Lisenssisopimusten osuus SSH:n 
liikevaihdosta laski vastaavasti koko tarkastelujaksolla 53,5 
prosenttiin viime vuoden vastaavan kauden 64,6 prosentista.  
 
Tarkastelujakson liikevaihdosta noin puolet muodostui IPSec- ja 
PKI-tuotteiden ja noin puolet Secure Shell -tuotteiden myynnistä. 
Vuoden 2001 ensimmäisen puoliskon tilanteeseen verrattuna 
loppukäyttäjäyrityksille suunnattujen Secure Shell –tuotteiden 
myynti vahvistui. Pitkällä tähtäimellä SSH uskoo molempien 
tuoteperheiden vahvaan kasvuun ja panostaa molempien tuoteperheiden 
edelleen kehittämiseen.       
 
Yhtiö toi tarkastelujaksolla markkinoille uusia tuotteita, kuten 
sähköisten varmenteiden luontiin tarkoitetun SSH Certifier  
-tuoteperheen sekä turvalliset etäyhteydet mahdollistavan SSH 
Sentinel –ohjelmiston loppukäyttäjäversion. Molemmista tuotteista 
hankittiin myös ensimmäiset referenssiasiakkaat. Kauppoja 
solmittiin niin Yhdysvalloissa, Euroopassa kuin Japanissakin. SSH 
odottaa näiden tuotteiden vahvistavan myynnin näkymiä loppuvuonna.  
 
Elokuussa SSH ja Elisa Communications-konserniin kuuluva Kolumbus-
palvelu julkistivat yhdessä Kolumbuksen uuden varmennepalvelun ja 
SSH Complete VPN -tuotteeseen pohjautuvan Kolumbus Secure VPN  
-palvelun. Palveluiden avulla Kolumbus voi mm. luoda asiakkailleen 
sähköisiä varmenteita ja tarjota turvallisia lähiverkkojen 
yhdistämispalveluita.  
 
TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS 
 
Tutkimus- ja tuotekehityskustannukset olivat tarkastelujaksolla 
40,5 % liikevaihdosta. Tutkimus- ja tuotekehityskustannukset ovat 
koko kuluneen vuoden ajan pysyneet samalla tasolla. 
 
Yli puolet tutkimus- ja tuotekehityspanostuksista on kohdistunut 
uusien tuotteiden, kuten SSH Sentinelin ja SSH Certifierin sekä SSH 
Complete VPN tuotteiden kehitykseen. Yhtiö aikoo pitää panostukset 
tuotekehitykseen suunnitellulla tasolla.  
 
Syyskuun loppuun mennessä yhtiöllä oli 3 kappaletta jo myönnettyjä 
patentteja ja 27 patenttihakemusta.  
 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Henkilöstön kasvu jatkui maltillisena vuoden 2001 kolmannen 
vuosineljänneksen aikana. Henkilöstön määrä oli tarkastelujakson 
lopussa 186, jossa oli kasvua edellisen vuoden vastaavasta 
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ajankohdasta 28 henkilöä, eli 17,7 %. Vuoden 2001 ensimmäisen 
vuosipuoliskon jälkeiseen tilanteeseen verrattuna lisäystä oli  
5 henkilöä, eli 2,8 %.  
 
MUUTOKSET ORGANISAATIOSSA 
 
SSH:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Tatu Ylönen 
nimitettiin SSH Communications Security Oyj:n toimitusjohtajaksi 
21.9.2001 alkaen. Ylönen toimii toimitusjohtajana siihen asti 
kunnes yhtiöön on löydetty sen seuraavaan kehitysvaiheeseen sopiva, 
kohdemarkkinat tunteva toimitusjohtaja. Samalla hallituksen uudeksi 
puheenjohtajaksi valittiin Tomi Laamanen. 
 
Yhtiön johdossa tapahtuneet henkilöstöjärjestelyt liittyvät SSH 
Communications Security Oyj:n siirtymiseen uuteen kehitysvaiheeseen 
sen pyrkiessä maailman johtavaksi tietoverkkojen turvaratkaisujen 
toimittajaksi. 
 
Kolmannen vuosineljänneksen lopussa SSH muutti myös 
organisaatiotaan tuotelähtöisemmäksi. Uusi tuoteperheorganisaatio 
jakautuu nyt Toolkit-, Secure Shell- ja Network Systems-
tuotelinjoihin. Network Systems –tuotelinja pitää sisällään SSH 
Complete VPN, SSH Sentinel- ja SSH Certifier tuotteet. Kullakin 
tuotelinjalla on selkeä kokonaisvastuu tuotekehityksestä 
markkinointiin.  
 
Myös SSH:n myynnin,  markkinoinnin ja asiakastuen organisaatiot 
selkeytettiin. Kullakin  toiminnoilla on nyt oma johtajansa, jolle 
markkinakohtaiset myynti-, markkinointi- ja 
asiakastukiorganisaatiot raportoivat. Samalla Konsernin hallinto 
keskitettiin yhdeksi globaaliksi toiminnoksi. Tehtyjen 
organisaatiomuutosten tavoitteena oli vastuualueiden selkeyttäminen 
ja tuotteita koskevan päätöksentekoprosessin nopeuttaminen. 
 
SSH:N OSAKE JA OMISTUS 
 
Tietotekniikkayritysten osakekurssien voimakas lasku on jatkunut 
koko tarkastelujakson ajan. Tarkastelujakson aikana SSH 
Communications Security Oyj:n osakkeiden vaihto oli 6 880 747 kpl 
(vaihto 54 303 602,70 euroa), mikä merkitsi sitä, että 
osakekannasta 24,9 % vaihtoi omistajaa. Jakson ylin kurssinoteeraus 
oli 15,99 euroa ja alin 2,30 euroa. Jakson painotettu keskikurssi 
oli 7,89 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän (28.9.2001) 
noteeraus oli 3,19 euroa. Kolmannella vuosineljänneksellä 
osakkeiden vaihto oli 1 859 584 kpl (vaihto 6 732 152,15 euroa), 
mikä merkitsi sitä, että osakekannasta 6,7 % vaihtoi omistajaa. 
Kolmannen vuosineljänneksen ylin kurssinoteeraus oli 6,40 euroa ja 
alin 2,30 euroa. 
 
SSH Communications Security Oyj:n omistuksessa ei kolmen 
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tapahtunut oleellisia 
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muutoksia. Applied Computing Research (ACR) Oy:n omistus yhtiöstä 
on edelleen yli 63%. Yhtiön suurimmat omistajat on esitelty 
tarkemmin tämän tiedotteen lopussa. 
 
SSH:N OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET  
 
SSH:n 19.4.2001 pidetty yhtiökokous valtuutti hallituksen 19.4.2002 
mennessä päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä 
ja/tai optio-oikeuksien antamisesta taikka optio- tai 
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta siten, että valtuutuksen 
seurauksena osakepääoma voi nousta enintään 108 000 eurolla. 
 
Yhtiökokous hyväksyi SSH:n uuden optio-ohjelman, jonka perusteella 
henkilöstölle voidaan tarjota yhteensä enintään miljoona optio-
oikeutta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden SSH 
Communications Security Oyj:n kolmen sentin nimellisarvoisen 
osakkeen. Osakkeiden merkintäaika alkaa optiotodistuksista riippuen 
porrastetusti 1.5.2002, 2.5.2003, 1.5.2004 tai 1.5.2005 ja päättyy 
kahden vuoden kuluessa kunkin merkintäajan alkamisesta. Osakkeiden 
merkintähinta on SSH:n osakkeen Helsingin Pörssin jatkuvan 
kaupankäynnin päätöskurssien keskiarvo ajalla 1.2.2001-12.4.2001, 
eli 7.63 euroa. Optio-oikeuksiin perustuvien osakkeiden merkintöjen 
seurauksena osakepääoma voi nousta enintään 30.000 eurolla. 
 
Tarkastelujakson päättyessä 30.9.2001 SSH:n osakepääoma oli 
829.516,83 euroa ja se jakautui 27.650.561 osakkeeseen.  
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 
Talouskehitys useimmilla markkina-alueilla ja erityisesti 
tietotekniikkamarkkinoilla yleisesti on kuluvan vuoden aikana 
heikentynyt edellisiin vuosiin verrattuna selkeästi. Tämä on 
vaikuttanut näkyvästi tietoturvainvestointien määrään sekä 
Euroopassa että Pohjois-Amerikassa, mitkä ovat SSH:n 
pääliiketoiminta-alueita. Pitkän aikavälin kasvunäkymät SSH:n 
ratkaisuille ovat edelleen hyvät. SSH uskoo, että useat asiakkaat, 
jotka ovat siirtäneet ostopäätöksiään, päätyvät ostamaan SSH:n 
tuotteita. Lähiajan markkinakasvua vauhdittanevat myös SSH:n uudet 
tuotteet.   
 
SSH tarkensi lokakuussa vuoden 2001 lopun näkymiä ja arvioi 
tietotekniikkamarkkinoiden epävarmuuden jatkuvan sekä 
Yhdysvalloissa että Euroopassa ja vaikuttavan yhtiön lyhyen 
aikavälin liikevaihdon kehitykseen. Konserni arvioi liikevaihtonsa 
vuonna 2001 olevan välillä 20 milj. euroa – 22 milj. euroa.  
Tilikauden 2001 tulos tulee olemaan negatiivinen.  
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 TULOSLASKELMA  
 
 1-9/2001 1-9/2000 1-12/2000 
milj. EUR   
 
Liikevaihto 15,0 10,3 15,6 
Materiaalit ja palvelut -3,2 -1,2 -1,8 
Bruttokate 11,8 9,1 13,9 
Kulut    
  Tuotekehitys -6,1 -4,9 -6,7 
  Myynti ja markkinointi -7,3 -3,6 -6,5 
  Hallinto -3,3 -1,7 -2,6 
Liiketoiminnan muut tuotot     +0,5 +0,1 +0,3 
 
Liiketappio -4,4 -1,0 -1,7 
  
Rahoitustuotot ja -kulut  1,6 0,4 0,8 
 
Tulos ennen satunnaisia eriä 
ja veroja -2,8 -0,6 -0,9 
Satunnaiset erät 0,0 0,0 -1,6 
Tulos ennen veroja -2,8 -0,6 -2,5 
Verot* 0,0 0,0 0,0 
 
Katsauskauden tulos -2,8 -0,6 -2,5 
 
* Verot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta. 
 
    
TASE 30.9.2001 30.9.2000 31.12.2000 
   
milj. EUR 
Pysyvät vastaavat  
  Aineettomat hyödykkeet 1,1 0,6 0,7 
  Aineelliset hyödykkeet 1,8 1,1 1,4 
Vaihtuvat vastaavat 2,9 1,7 2,1 
  Vaihto-omaisuus 0,5 0,0 0,0 
  Rahoitusomaisuus 
     Lyhytaikaiset saamiset 7,6 5,8 6,1 
     Rahat ja pankkisaamiset  46,2 28,6 51,1 
Vastaavaa yhteensä 57,2 36,1 59,3 
 
Oma pääoma 51,4 31,9 54,3 
Vieras pääoma 5,8 4,2 5,1 
 
Vastattavaa yhteensä 57,2 36,1 59,3 
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TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT  
 1-9/2001 1-9/2000 1-12/2000 
 
Sijoitetun pääoman tuotto, %   -2,4 
Oman pääoman tuotto, %   -2,5 
Korolliset nettovelat,milj.euroa-46,0 -27,6 -50,9 
Omavaraisuusaste, % 93,9 90,1 93,0 
Nettovelkaantumisaste (gearing),%-90,0 -87,5 -94,2 
Bruttoinvestoinnit     
käyttöomaisuuteen, milj. euroa 0,6 1,9 2,4 
  prosentteina liikevaihdosta 4,3 18,2 15,6 
Investoinnit, milj. euroa 0,9 1,9 2,8 
  prosentteina liikevaihdosta 5,7 18,2 18,4 
Tutk.ja kehityskulut,milj.euroa 6,1 4,9 7,1 
  prosentteina liikevaihdosta 40,5 47,1 45,2 
Henkilöstö keskimäärin 182 112 130 
Henkilöstö kauden lopussa 186 158 172 
 
 
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 
 1-9/2001 1-9/2000 1-12/2000 
 
Tulos/osake, euroa -0,10 -0,02 -0,04 
Oma pääoma/osake, euroa 1,85 1,22 1,96 
Osakemäärä kauden  
lopussa, 1000 kpl 27 650 25 913 27 578 
Osakkeen kurssikehitys euroina 
  Keskikurssi 7,89 0,0 15,84   
  Alin 2,30 0,0 14,17 
  Ylin 15,99 0,0 18,30 
Osakkeen kurssi kauden lopussa 3,19 0,0 15,40 
Osakekannan markkina-arvo    
kauden lopussa, milj. euroa  88,2 0,0 424,7 
Osakevaihto, milj. kpl 6,9 0,0 2,8 
Osakevaihto, % kokonaismäärästä 24,9 0,0 10,30 
Osakevaihto, milj. euroa 54,3 0,0 44,7 
Hinta/voittosuhde, (P/E)   -429 
 
 
VASTUUSITOUMUKSET  
 30.9.2001 30.9.2000 1-12/2000 
milj. EUR   
Annetut vakuudet    
  Vuokravakuudet 1,2 1,2 1,2 
  Leasingmaksut 0,1 0,2 0,2 
 
Tulevaisuudessa käytettävissä olevista optio-oikeuksista aiheutuva 
sosiaalikuluvastuu olisi laskettuna yhtiön osakkeen päätöskurssin 
3,19 perusteella 91 410 euroa. 
 
Luvut ovat tilintarkastamattomia. 
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OSAKKEENOMISTAJAT 
 
Yhtiön 10 suurinta omistajaa, hallintarekisterissä olevia omistajia 
lukuun ottamatta oli 30.9.2001: 
 
Applied Computing Research (ACR) Oy 63,6 % 
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo 2,9 % 
Kaukonen Kalle 2,5 % 
Nixu Oy 1,9 % 
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1,7 % 
Promotion Capital I Ky 1,7 % 
Mattila Samuli 1,0 % 
Markula Jussi 0,9 % 
Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva 0,8 % 
Kivinen Tero 0,7 % 
Yhteensä 77,7 % 
Hallintarekisterissä 0,2 % 
 
 
TALOUDELLINEN RAPORTOINTI 
 
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 
keskiviikkona, 31.10.2001 klo 11.00 alkaen SSH:n pääkonttorin 1. 
kerroksen auditoriossa osoitteessa Fredrikinkatu 42, Helsinki. 
Sisäänkäynti Fredrikinkadun ja Malminkadun kulmasta.  
 
SSH Communications Security Oyj:n seuraava osavuosikatsaus ja 
kokonaistulos ajalle 1.1.-31.12.2001 julkaistaan helmikuussa 2002.  
Lisätietoja saatavilla yhtiön www-sivuilta lähempänä ajankohtana. 
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