
• Liikevaihto 606,7 milj.euroa, kasvu 11,4 %
• Liikevoitto (EBIT) 50,8 milj.euroa, kasvu 9 %
• Yhdistymiskustannukset 7,8 milj.euroa
• Henkilöstön määrä 11.251, nettokasvu 900
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TietoEnator – johtava tietotekniikkapalvelujen toimittaja

Tieto-konserni ja Enator-konserni yhdistyivät TietoEnator-

konserniksi 7.7.1999.

Eurooppalainen tietotekniikkatoimiala on murrosvaihees-

sa. Asiakkaat yhdistyvät yli rajojen nykyistä suuremmiksi yksi-

köiksi ja keskittyvät ydinosaamiseensa. Tietotekniikan merki-

tys kilpailukykytekijänä kasvaa edelleen. Tietotekniikkainves-

toinnit nähdään liiketoiminnan strategisina investointeina.

Palvelutoimittajalta edellytetään perusteellista asiakkaan

liiketoiminnan tuntemusta, jotta asiakas voi saada täyden

hyödyn tietotekniikkainvestoinneistaan. Yhteistyökumppanik-

si valitaan toimittaja, jolla on riittävä toimialatuntemus ja

kansainvälinen palvelukyky. TietoEnator keskittyy toimialoille,

joilla se voi saavuttaa ylivoimaisen osaamisen ja siten tuottaa

huomattavaa lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan.

Yhdistynyt uusi konserni on yksi johtavista korkean jalos-

tusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa.

Yhdistyminen kasvattaa kansainvälistä kilpailukykyä valituilla

toimialoilla Pohjois- ja Keski-Euroopassa ja luo vankan pohjan

kasvun jatkumiselle.

TietoEnatorilla on vahva osaaminen valituilla asiakastoimi-

aloilla, kuten finanssi- ja telekommunikaatioalueilla, metsäte-

ollisuudessa sekä julkisessa hallinnossa. TietoEnator on myös

käsittely- ja verkkopalvelujen, henkilöstöohjauksen palvelujen

ja sulautettujen järjestelmien johtava toimittaja Pohjoismais-

sa. Yhdistymisen pääasialliset hyödyt muodostuvat kasvupo-

tentiaalista, aiempaa suuremmasta koosta ja jaetuista inves-

toinneista.

Yhdistymisprosessi
Yhdistyminen toteutettiin Tieto Corporation Oyj:n julkisena

ostotarjouksena Enator AB:n osakkeenomistajille, joille tarjot-

tiin yhtä Enatorin osaketta kohden 0,725 Tiedon osaketta.

Vaihtotarjouksen ehtona oli, että osakkeenomistajat, jotka

omistavat yli 90 prosenttia Enatorin osakkeista, hyväksyvät

tarjouksen. Muita yhdistymisen ehtoja olivat Tiedon ylimääräi-

sen yhtiökokouksen sekä Suomen ja Ruotsin kilpailuviran-

omaisten hyväksyminen.

Tiedon ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi yhdistymisen

12.5.1999. Yhtiökokous päätti osakepääoman korottamisesta

uusmerkinnällä, optio-oikeuksien liikkeeseen laskemisesta

Enatorin optio-oikeuksien haltijoille, yhtiöjärjestyksen muut-

tamisesta, hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jä-

senistä ja optiolainan tarjoamisesta Enatorin henkilöstön mer-

kittäväksi.

Ruotsin Kilpailuvirasto hyväksyi yhdistymisen 12.5.1999 ja

Suomen Kilpailuvirasto 16.6.1999. Suomen Kilpailuvirasto

asetti yhdistymiselle ehtoja, joista tärkeimpiä ovat suomalai-

sen tytäryhtiön Enator-ryhmä Oy:n myynti ja TietoEnatorin

kilpailukäyttäytymistä Suomen markkinoilla koskevat ehdot.

Sonera-yhtymä Oyj on lisäksi sopinut kilpailuviraston kanssa

omistuksen vähentämisestä TietoEnatorissa 50 prosentilla

11.6.2001 mennessä.

Enatorin osakkeenomistajille tehty vaihtotarjous oli voi-

massa 30.6.1999 asti. Osakkeenomistajat, jotka edustivat 98

prosenttia Enatorin osakkeista ja äänistä, hyväksyivät vaihto-

tarjouksen.

Enatorin osakkeenomistajat ja optio-oikeuksien haltijat

saivat TietoEnatorin osakkeet ja optio-oikeudet 9.7.1999, jol-

loin myös TietoEnatorin osakkeiden noteeraus Helsingin Pörs-

sin lisäksi alkoi Tukholman Arvopaperipörssissä.

Enatorin osakkeet poistettiin Tukholman Arvopaperipörs-

sin listalta 31.7.1999 alkaen. TietoEnator aloittaa jäljellä ole-

vien osakkeiden pakkolunastusmenettelyn mahdollisimman

pian. Vähemmistöosakkeiden arvo on 17,4 milj.euroa, kun

osakkeen hintana käytetään vaihtotarjouksen 37 euron mer-

kintähintaa.

TietoEnatorin hallitus
TietoEnatorin hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan.

Henkilöstö valitsee yhtiökokouksessa valittujen jäsenten li-

säksi kaksi hallituksen jäsentä ja näille henkilökohtaiset vara-

jäsenet.

Hallituksen muodostavat Enatorin hallituksen jäsen Olof

Lund, Sonera-Yhtymä Oyj:n pääjohtaja Aulis Salin, Bonnier

AB:n pääjohtaja Bengt Braun, professori, Teollisuustyönanta-

jien johtaja Thomas Falk, MeritaNordbanken Oyj:n varatoimi-

tusjohtaja Kalevi Kontinen, TietoEnator Oyj:n toimitusjohtaja

Matti Lehti, Sonera-Yhtymä Oyj:n varatoimitusjohtaja Kaj-Erik

Relander ja SSAB:n talousjohtaja Anders Ullberg. Hallituksen

puheenjohtaja on Olof Lund ja varapuheenjohtaja Aulis Salin.

Henkilöstöjäsenet ovat Eeva Luoto ja Paul Wiberg ja heidän

henkilökohtaiset varajäsenensä Juha Reinisalo ja Bo Persson.

Organisaation muodostaminen
TietoEnatorin toiminnan organisointi käynnistettiin yhdistymis-

prosessin kanssa samanaikaisesti. Tavoitteena oli organisaati-

oiden yhdistäminen yhtäaikaa juridisen yhdistymisen kanssa ja

saada synergiahyödyt mahdollisimman pian käyttöön.

Kesäkuun loppuun mennessä oli päätetty liiketoiminta-

alueiden rakenne ja johto, valmisteltu strategiasuunnitelmat

ja ohjausjärjestelmät sekä otettu käyttöön yhteinen sisäinen

viestintäkanava.

Toimintaorganisaation rakentaminen eteni suunnitellusti

katsauskauden aikana.
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Tuloskehitys
Enator ja Tieto yhdistyivät 7. heinäkuuta 1999. TietoEnatorin

luvut ensimmäiselle vuosipuoliskolle on yhdistetty pooling-

menetelmän mukaisesti.

Konsernin liikevaihto kasvoi 13,7 % ja oli 606,7 milj.euroa

(544,4). Kurssierojen vaikutus huomioon ottaen kasvu oli 11,4 %.

Jos rakenteellisia muutoksia ei oteta huomioon, liikevaihdon

kasvu oli 7,3 %. Eliminoitaessa kurssierojen vaikutus orgaani-

nen kasvu oli 9,5 %.

Liikevoitto oli 50,8 milj.euroa (46,6). Liikevoitto suhteessa

liikevaihtoon oli 8,4 %. Tulos sisältää kertaluonteisina erinä

voitot kiinteistön myynnistä ja eräiden ei-strategisten liiketoi-

mintojen myynnistä Ruotsissa, yhteensä 5,7 milj.euroa. Tulok-

seen sisältyy myös vuosipalkkiovarauksia 5,7 milj.euroa (5,1)

sekä henkilöstön koulutus- ja kehittämisvarausta 1,0

milj.euroa (1,6). Enatorin ja Tiedon yhdistymiskustannuksia on

7,8 milj.euroa.

Osakekohtainen voitto oli 0,43 euroa (0,43), ilman liikearvo-

jen poistoja 0,49 euroa (0,49).

Kuuden kuukauden sijoitetun pääoman tuotto oli 14,1 %

(15,4) ja oman pääoman tuotto 10,3 % (11,7).

Useimpien liiketoiminta-alueiden tulos ennen liikearvojen

poistoja oli konsernin keskiarvoa parempi. Suhteellinen kan-

nattavuus edelliseen vuoteen verrattuna parani selvästi Julki-

sessa hallinnossa ja Teollisuudessa. Kannattavuus oli heikko

Palvelujen ruotsalaisissa osissa sekä Tietoliikenneratkaisut-

liiketoiminta-alueella.

Tilauskanta oli 570 milj.euroa 30.6.1999. Tilauskannaksi

katsotaan vain sitovasti tilattujen palveluiden yhteismäärä.
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1999 1999 1999 1998 % 1998
1-3 4-6 1-6 1-6 muutos 1-12

Voitto/osake, euroa 0,28 0,15 0,43 0,43 0 0,96
Voitto ilman liikearvojen poistoja/
osake, euroa 0,31 0,18 0,49 0,49 0 1,08
Oma pääoma/osake, euroa 4,14 4,23 3,81 11 4,09
Oman pääoman tuotto-% kaudelta 6,8 3,6 10,3 11,7 -12 25,2
Sijoitetun pääoman tuotto-% kaudelta 9,2 4,8 14,1 15,4 -8 33,6
Omavaraisuusaste, % 52,0 52,1 55,2 -6 56,8
Korollinen nettovelka, Me -53,1 -38,1 -46,8 -19 -56,4
Gearing, % -13,8 -8,9 -12,0 -26 -15,9
Investoinnit, Me 21,8 26,4 48,2 36,1 34 71,0
Henkilöstö, määrä jakson lopussa 10 882 11 251 10 130 11 10 335
Henkilöstö keskimäärin 10 701 11 092 10 896 9 890 10 10 288
Liikevaihto/henkilö, Te*) 28,0 29,2 57,2 56,6 1 107,9
Henkilöstökulut/henkilö, Te*) 14,4 14,6 29,0 27,8 4 51,2

Liikevoitto/henkilö, Te*)

- ilman liikearvojen poistoja 3,3 1,9 5,3 5,3 0 11,5
- sis. liikearvojen poistot 3,1 1,7 4,8 4,8 0 10,5

*) Jakajana on käytetty TietoEnatorin omistuksen mukaisia osuuksia liikkeenjohtovastuulla olevien yritysten henkilömäärästä.
Henkilöstökuluihin sisältyvät palkat, eläkevakuutusmaksut ja muut palkkoihin liittyvät sosiaalikulut.
Valuuttakurssi 30.6.1999: 1 EUR = 5,94573 FIM, 1 EUR = 8,747 SEK

Tunnusluvut katsausjaksottain

Tulos, 12 kk liukuvat tiedot,
Me

1998 1998 1999 1999 7/1998-
7-9 10-12 1-3 4-6 6/1999

Liikevaihto 240,1 294,7 291,6 315.1 1141.5
Liikevoitto ilman
liikearvojen poistoja 29,3 34,0 34,8 21.1 119.2
Liikevoitto sis. liike-
arvojen poistot 26,8 31,6 32,4 18.4 109.2
Rahoitusnetto 0,5 0,3 0,3 0.6 1.7
Voitto ennen veroja 27,3 31,9 32,7 19.0 110.9



• Finanssiryhmä
Finanssiryhmä vastaa pankki-, rahoitus- ja vakuutustoimialo-

jen asiantuntijapalveluista. Näihin kuuluvat tietojärjestelmien

kehittämis-, integrointi- ja ulkoistamispalvelut. Toimialakoh-

taisten konsultointipalvelujen ohella asiakkaille tarjotaan fi-

nanssialueen valmisohjelmistoja. Finanssiryhmän päämäärä-

nä on olla tietotekniikkakumppani, jonka asiakkaat kokevat

eniten hyödyttävän liiketoimintaa.

Liiketoiminta-alue muodostuu osakkuusyhtiöistä Fidenta

Oy, Tietoleonia Oy ja TKP-Tieto Oy sekä Pohjoismaiden mark-

kinoihin keskittyvästä Entra-konsernista ja Itä-Euroopan mark-

kinoihin suuntautuvasta Tieto Konts SIA:sta.

Palveluiden kysyntä jatkui vilkkaana ja yhteistyö kumppa-

nuusasiakkaiden kanssa vahvana katsauskaudella. V2000-

projektit etenivät suunnitellusti. Asiakkaiden laajat järjestel-

mätestit on pääasiassa saatu päätökseen. Euroopan keskus-

pankin päätös, että vuoden viimeinen päivä ei ole pankkipäivä,

edellyttää lisätyötä järjestelmien päivityksessä. Tietojärjes-

telmien kehittäminen on vähitellen suuntautumassa uuteen

verkkoteknologiaan perustuviin kehityshankkeisiin.

OKO ja Tieto Entra tekivät uuden kumppanuussopimuksen.

Sopimus kattaa tietotekniikkapalvelujen toimittamista koske-

vat yleiset periaatteet ja syventää edelleen yhteistyötä mm.

menetelmäkehityksessä ja yhteisessä koulutuksessa.

Baltiassa Tieto Konts ja Baltic Transit Bank tekivät sopi-

muksen Transmaster-maksujärjestelmän toimittamisesta. Tie-

toEnatorin omistus Tieto Kontsin osakkeista nousi 67,7 %:iin

1.4.1999.

Entra julkaisee oman osavuosikatsauksensa 18.8.1999.

• Palvelut
Palvelut-liiketoiminta-alueen keskeiset asiakastoimialat ovat

tele, posti, kauppa, energia, liikenne, logistiikka, matkustus ja

turismi. Palveluilla on jo vahva asema Pohjoismaissa ja jalan-

sija Saksan ja Baltian maiden markkinoilla. Liiketoiminta-

alueen tavoitteena on kasvattaa toimintaansa Saksassa ja

muissa Euroopan maissa sekä yritysostoin että orgaanisella

kasvulla.

Liiketoiminta-alueen kannattavuus oli odotettua heikompi.

Tähän olivat syynä Ruotsin toimintojen uudelleenorganisointi

asiakastoimialapohjaisiksi sekä asiakasprojektien suuret ke-

hityskulut.

Liiketoiminta-alueiden katsaukset Kysyntä oli hyvä. Keskeinen tehtävä katsauskaudella oli

liiketoiminta-alueen rakenteen muodostaminen sekä tuoteva-

likoiman, asiakastoimialojen, avainasiakkaiden ja ydinosaa-

misalueiden määrittely.

Telealueen liiketoiminta kasvoi nopeimmin ja oli 20-30 %

edelliseen vuoteen verrattuna. Lattelekomin kanssa solmittiin

sopimus Call Center -ohjelmiston toimittamisesta ja CRM

(Customer Relationship Management)-ohjelmisto toimitettiin

menetyksellisesti Saksassa Mannesman Mobilfunkille.

Postitoimialalla on voimakas kustannusten leikkaustarve,

mikä kasvattaa logistiikkajärjestelmien kysyntää. TietoEnator

toimitti tuotantojärjestelmän Suomen Postin Voutilan paket-

tien lajittelukeskukselle.

Norjassa tehtiin merkittävä sopimus Directorate of Labou-

rin kanssa. Kyseessä on puitesopimus uuden sukupolven koko-

naisjärjestelmän rakentamisesta, jonka sopimuksen arvo on

100 milj. Norjan kruunua seuraavan kolmen vuoden aikana.

• Julkinen hallinto
Julkisen hallinnon liiketoiminta-alueeseen kuuluvat valtion-

hallinnon, kunnallishallinnon, puolustusvoimien ja Ruotsissa

aluehallinnon asiakkaat. Palveluihin kuuluvat johdon konsul-

tointi, tietojärjestelmien kehittäminen, ylläpito, asiakastuki ja

valmisohjelmistot sekä sosiaalitoimen, koulutuksen ja tervey-

denhuollon toimialaohjelmistot. Suomessa liiketoiminta-alue

tarjoaa myös tietopalveluja.

Julkisen hallinnon liiketoiminta on keskittynyt Ruotsiin ja

Suomeen. Liiketoiminta-alue on mukana myös EU-hankkeissa

ja toimittaa palveluja Baltian maissa.

Julkisen hallinnon toiminta katsauskaudella oli erittäin

tuloksellista. Kuntien kokonaispalvelujen kysyntä Ruotsissa

oli suuri. Myös vuosi 2000 -muutostyöt sekä Ruotsissa että

Suomessa ja euron käyttöönottoon valmistautuminen Suo-

messa kasvattivat kysyntää. Toisen neljänneksen aikana Julki-

nen hallinto panosti myös merkittävästi sisäisiin vuosi 2000

-hankkeisiin. Toiminnan uudelleenjärjestelyhanke käynnistet-

tiin Ruotsin Medical-liiketoimintayksikössä.

Katsauskauden aikana TietoEnatorin merkittävä tehtävä oli

sekä Suomen eduskuntavaalien että Euroopan parlamentin

edustajavaalien vaalilaskennan hoitaminen. TietoEnatorin ja

Verohallituksen yhteisyhtiö Tietokarhu Oy teki useita suurten

projektien toimitussopimuksia. Ruotsin puolustusvoimat tilasi

komento- ja ohjausjärjestelmän järjestelmäkehityksen ja tek-

nisen tuen.
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1999 kehitys osuus 1998 osuus
1-6  % % 1-6 %

Liiketoiminta-alueittain
Finanssiryhmä 88,0 33 14 66,0 12
Palvelut 108,8 15 18 94,8 17
Julkinen hallinto 112,4 11 18 101,1 19
Teollisuus 66,0 2 11 64,5 12
Käsittely- ja verkkopalvelut 119,6 6 20 112,5 21
Tietoliikenneratkaisut 102,7 1 17 102,0 19
Ohjelmistopalvelut 58,8 26 10 46,7 9
Muut 23,1 -3 4 23,9 4

Sisäinen myynti -51,6 6 -9 -48,7 -9
Vähemmistön osuus -21,1 15 -3 -18,4 -3

606,7 11 544,4

Maittain
Ruotsi 298,1 4 49 287,3 53
Suomi 247,0 19 41 207,9 38
Muut maat 61,6 25 10 49,2 9

606,7 11 544,4

Kasvuprosentti ilman rakenteellisia muutoksia ja kurssierojen vaikutusta oli 8 % Finanssiryhmässä.

Enatorin keskeneräiset työt on esitetty Suomen kirjanpitokäytännön mukaisesti. Muutoksella on suurin vaikutus
Tietoliikenneratkaisuissa, missä uusi käytäntö pienensi kasvua 8 prosenttiyksikköä.

Liikevaihto, Me

1999 kehitys osuus 1998 osuus
1-6  % % 1-6 %

Liiketoiminta-alueittain
Finanssiryhmä 1 403 48 13 946 10
Palvelut 2 054 6 19 1 945 20
Julkinen hallinto 2 033 4 19 1 947 20
Teollisuus 1 176 5 11 1 121 11
Käsittely- ja verkkopalvelut 1 616 3 15 1 562 16
Tietoliikenneratkaisut 1 355 7 12 1 271 13
Ohjelmistopalvelut 941 27 9 740 7
Muut 318 -11 3 358 4

10 896 10 9 890

Maittain
Ruotsi 5 147 9 47 4 721 48
Suomi 4 746 7 44 4 452 45
Muut maat 1 003 40 9 717 7

10 896 10 9 890

Henkilöstö keskimäärin
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• Teollisuus
Teollisuuden alueella TietoEnator tuottaa tietotekniikkapalve-

luja kansainväliselle valmistavalle ja prosessiteollisuudelle.

Teollisuus tarjoaa tietotekniikkapalvelut asiakkaan koko arvo-

ketjuun. Liiketoiminta-alue kehittää tietojärjestelmiä, jotka

kattavat asiakkaan tarpeet tuotekehityksestä asiakashallin-

taan. Vahvuuksia ovat asiakastoimialojen vahva tuntemus,

edistyksellinen tietotekniikan hyödyntäminen, valmiit tuote-

pohjaiset ratkaisut ja kansainväliset yritysohjelmistot.

Keskeisenä periaatteena on palvella asiakkaita siellä mis-

sä he toimivat ja perustaa palvelupisteitä asiakkaiden tarpei-

den mukaan. TietoEnatorin tavoitteena on olla vahva valmista-

van ja prosessiteollisuuden toimittaja Pohjoismaissa. Se pyrkii

olemaan asiakkaidensa kumppani tarjoamalla korkeaa lisäar-

voa tuottavia asiantuntijapalveluja.

Teollisuuden liiketoiminta-alueen muodostaminen aloitet-

tiin synergiahyötyjen sekä kansalliset rajat ylittävien mahdol-

lisuuksien ja osaamisten määrittelyllä. Työ käynnistyi analy-

soimalla kuinka nykyiset palvelut, tuotteet ja osaaminen voi-

daan hyödyntää eri maissa.

Markkinoiden kasvuun vaikuttivat ensijaisesti vuosituhan-

nen vaihteen edellyttämät tietojärjestelmien muutostyöt.

Myös järjestelmähallinnan kokonaispalvelujen ja uuden tek-

nologian järjestelmäratkaisujen kysyntä kasvoi. Toimintojen

muuttuminen yhä enemmän markkinavetoisiksi kasvattaa tie-

tojärjestelmien tärkeyttä edelleen. Yritysten ajankohtainen

tarve on, että kaikki yksiköt voivat käyttää samaa yhteensopi-

vaa ja luotettavaa tietojärjestelmää. Yksi keskeisesti kysyn-

tään vaikuttava tekijä on toimialojen keskittyminen.

Metsäteollisuudessa tehtiin katsauskaudella uusia sopi-

muksia Ranskassa, USA:ssa, Itävallassa ja Tsekissä. Merkittä-

vä paperitehtaan toimitussopimus tehtiin AssiDomänin SE-

PAP-yhtiön kanssa Tsekissä.

Panostus Windows CE -käyttöjärjestelmän osaamiseen

johti uuden markkina-alueen avaaviin toimeksiantoihin Ruot-

sissa.

Palvelujen kysyntä säilyi korkeana johtuen yritysten yhdis-

tymisistä sekä elektroniikkateollisuuden pääasiakaskunnan

vahvasta kasvusta.

• Käsittely- ja verkkopalvelut
Käsittely- ja verkkopalvelut tarjoaa palveluja asiakkaille, jotka

ovat myös TietoEnatorin asiakastoimialapohjaisten liiketoi-

minta-alueiden pääasiallinen kohderyhmä. Ryhmän verkotet-

tujen järjestelmien hallintapalvelun Totalpro-tuotemerkki on

rekisteröity kaikkialla Euroopassa. Totalpron markkinaosuus

Suomessa on 45 % ja Ruotsissa 10 %. Pohjoismaissa käsittely-

ja verkkopalvelut on toinen kahdesta johtavasta toimittajasta

11 % markkinaosuudella.

TietoEnatorin yhdistyminen tarjoaa mahdollisuuksia kehit-

tää palveluja ja vähentää palvelutuotannon infrastruktuuriku-

luja. Eniten hyötyvät asiakkaat, jotka toimivat sekä Suomessa

että Ruotsissa.

Käsittely- ja verkkopalveluiden kysyntä vahvistui edellisen

vuoteen verrattuna. Kasvu oli yhtäläistä sekä verkotetuissa

järjestelmissä että keskuskonepalveluissa. Liiketoiminta-alu-

een kasvu oli keskimääräistä Suomen ja Ruotsin markkinoiden

kasvua suurempi.

Apoteksbolagetin ja Celsius Boforsin kanssa tehtiin merkit-

tävät sopimukset Ruotsissa. Niiden arvo on noin 26 milj.euroa

kolmen seuraavan vuoden aikana. Sopimusten johdosta avat-

tiin myös uusi toimipiste Karlskogassa. Sähköisen kaupan-

käynnin palvelujen myynti lisääntyi 30 % vuoden toisen neljän-

neksen aikana.

Henkilöstön määrä kasvoi sekä verkotettujen järjestelmien

palveluissa että internet- ja konsultointitehtävissä. Keskusko-

neympäristön kuormituksen kasvu edellyttää myös tämän alu-

een asiantuntijoiden määrän lisäämistä.

Loppuvuoden aikana vuosi 2000 -hankkeet vaativat merkit-

tävästi voimavaroja. Tiedon ja Enatorin yhdistyminen tarjoaa

monia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Verko-

tettujen järjestelmien palvelukonseptit yhdistetään, mikä

mahdollistaa tuotantokapasiteetin optimoimisen.

• Tietoliikenneratkaisut
Liiketoiminta-alue tarjoaa asiakkaiden tehokkuutta ja kilpailu-

kykyä lisääviä tietoliikenneratkaisuja. Liiketoiminta-alueen

asiantuntemus perustuu sekä laajaan tekniseen että tietolii-

kennetuotteiden ja -järjestelmien osaamiseen. Tietoliikenne-

ratkaisut tarjoaa tuotteet, konsultoinnin sekä tuki- ja verkko-

palvelut sisältäviä kokonaisratkaisuja.

Kasvu toisen neljänneksen aikana oli melko vahva, mikä

johtui laajentumisesta Tanskan markkinoille. Markkinoiden

kypsyminen heikensi kuitenkin laiteliiketoiminnan kannatta-

vuutta. Puolustusvoimien kysyntä heikkeni, mutta Tietoliiken-

neratkaisut säilytti markkina-alueella edelleen vahvan ase-

mansa. Liiketoiminta-alueen osaamista suunnataan aktiivi-

sesti tämän markkina-alueen lisäksi uusiin asiakassegment-

teihin ja kasvualueille, kuten verkkoturvallisuuteen ja IP-poh-

jaisiin tietoliikenneratkaisuihin. Muita laajentumisalueita ovat

CTI (Computer Telephone Integration), call centerit, sähköinen

kaupankäynti ja matkaviestinratkaisut.
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Liiketoiminta-alueen uudelleenorganisoinnilla pyritään

parantamaan kannattavuutta ja kehittämään liiketoimintaa.

Uusi rakenne tähtää korkeaa lisäarvoa tuottavien palvelujen

kehittämisen yhdentyville tieto- ja viestintätekniikan markki-

noille.

Markkinaosuus Ericssonin MD110 (PABX)-markkinoilla

kasvoi toisen neljänneksen aikana. Käynnistettiin neljä uutta

CTI-projektia, joissa yhtenä asiakkaana on mm. BMW. Ruotsin

suurimpiin lukeutuvan energiantoimittajan kanssa tehtiin mer-

kittävä tietoliikenteen turvallisuutta koskeva sopimus.

• Ohjelmistopalvelut
Ohjelmistopalvelut toimii kaikilla yksityisillä toimialoilla ja

julkisella sektorilla. Se tarjoaa asiakkailleen johtavia talous- ja

henkilöstöohjauksen sekä logistiikan valmisohjelmistoja ja

niihin liittyviä tukipalveluita. Ohjelmistopalveluiden palvelu-

ja tuotekokonaisuudet Tieto Persona ja Tieto Economa ovat

pääosin sen oman tuotekehityksen kehittämiä. Lisäksi Ohjel-

mistopalvelut tarjoaa asiakkailleen korkeatasoista teknistä

osaamista edellyttävää teknologiakonsultointia sovelluskehi-

tyksen, dokumentoinnin, verkko- ja järjestelmähallinnan, jär-

jestelmien käytön hallinnan, tietoturvan sekä verkkosovellus-

ten rakentamisen ja hallinnan alueilla.

Taloushallinnon tuotteiden ja palvelujen sekä henkilöstö-

ohjauksen järjestelmien kysyntä pysyi vahvana.  Kasvu oli vah-

vinta taloushallinnon järjestelmissä Suomessa sekä henkilös-

töohjauksen järjestelmissä Ruotsissa. Vuosituhannen vaihtu-

minen on vähentänyt asiakkaiden lyhyen tähtäyksen haluk-

kuutta investoida suuriin teknologiaprojekteihin.

Tanskassa tehtiin ensimmäiset Tieto Persona HR ohjelmis-

toa koskevat sopimukset Dako A/S:n ja ASG A/S:n kanssa. Jo

yli 200 asiakasta Pohjoismaissa käyttää Tieto Persona HR

ohjelmistoa. Tanskan parlamentin kanssa tehtiin suuri Docu-

mentum-toimitussopimus. Norjan poliisin kanssa sovittiin puo-

lestaan pitkän tähtäyksen yhteistyöstä konsultoinnissa ja oh-

jelmistoratkaisujen kehittämisessä siten, että ohjelmistot vas-

taavat EU säännösten ja yhteistyön asettamia vaatimuksia.

Suomessa tilitoimistoille kehitetystä uudesta Tikon ohjelmis-

tosta tehtiin useita toimitussopimuksia.

TietoEnator osavuosikatsaus 2/99, Tammikuu – Kesäkuu 1999

Rahoitus ja investoinnit
Katsauskauden lopussa taseen loppusumma oli 655,6

milj.euroa. Omavaraisuusaste oli 52,1 % ja nettovelat suh-

teessa omaan pääoman (gearing) oli -8,9 %. Konsernin likvidit

varat olivat 100,5 milj.euroa.

Investoinnit ja rahoitusleasingillä toteutetut hankinnat oli-

vat 48,2 milj.euroa, josta investoinnit rakennuksiin olivat 5,8

milj.euroa ja tytäryhtiöosakkeisiin 10,3 milj.euroa.

Osakepääoma, osakkeet ja osakkeen-
omistajat
Osakepääoman korotuksia vuoden 1996 optiolainan perus-

teella on katsauskauden aikana rekisteröity

- 16.692 uutta osaketta 13.4.1999 ja

- 42.138 uutta osaketta 15.6.1999.

Tieto Corporation Oyj:n osakepääoman korotus ja nimen-

muutos TietoEnator Oyj:ksi merkittiin kaupparekisteriin

7.7.1999. TietoEnatorin kokonaan maksettu osakepääoma on

64.525.535,53 euroa ja osakkeiden määrä 76.730.301 kappa-

letta. Osakepääoman korotus on otettu huomioon kesäkuun

lopun taseessa. Osakeantioikaistu osakkeiden keskiarvo tam-

mi-kesäkuussa oli 76.581.651 kappaletta.

Tiedon hallitus hyväksyi kesäkuussa henkilöstölle suunna-

tun optiolainan merkinnät. Lainan määrä on 504.450 euroa.

Optio-oikeuksilla tapahtuva osakkeiden merkintäaika on

2.5.2002 – 31.5.2005 ja niillä voi merkitä enintään 1.395.645

osaketta. Merkintähinta on 36,30 euroa. Lainaa merkitsi yh-

teensä 56,1 % Tiedon henkilöstöstä. TietoEnator suuntaa vas-

taavan optiolainan Enatorin henkilöstölle.

Tiedon aikaisempien henkilöstölle suunnattujen optiolai-

nojen perusteella (1996, 1998 ja 1999/Tieto) uusia osakkeita

voidaan merkitä 5.170.190 kappaletta.

Henkilöstö
Henkilöstön määrän kasvu katsauskaudella oli 900. Yritysosto-

jen osuus tästä oli 500 henkilöä.

Orgaaninen kasvu oli vahvinta Käsittely- ja verkkopalve-

luissa,  Palveluissa sekä Ohjelmistotuotteissa ja -palveluissa.

Vaihtuvuus oli vuositasolla 10 %. Vaihtuvuus oli suurempaa

Ruotsissa kuin Suomessa. Se on kuitenkin laskenut vuoden

1999 toisen neljänneksen aikana verrattuna ensimmäiseen

neljännekseen.
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Tietotekniikkapalvelujen kokonaiskysyntä jatkuu edelleen vah-

vana, mutta erot eri tuotteiden ja palveluiden kysynnän kehi-

tyksessä ovat kasvamassa. Korkean jalostusarvon palvelujen

kysynnän uskotaan jatkuvan voimakkaana, kun taas alhaisen

jalostusarvon palvelujen kysynnän kehityksessä on odotetta-

vissa hidastumista. Tarve minimoida tulevaan vuodenvaihtee-

seen liittyvät tietojärjestelmämuutokset voi vaikuttaa kysyn-

tään kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä. Kasvua

ylläpitävät jatkossa yhä laajemmalle alueelle etenevä siirty-

minen tietoyhteiskuntaan sekä asiakkaiden tarve siirtää omia

tietotekniikkatehtäviään erikoistuneille palveluyrityksille. Tie-

toEnatorin liikevaihdon kasvun uskotaan loppuvuonna jatku-

van alkuvuoden tasoisena ja koko vuoden myynnin ylittävän

edellisen vuoden runsaalla 10 %:lla.

Hinta- ja kustannustasossa ei loppuvuoden aikana odoteta

tapahtuvan suuria muutoksia. Henkilöstön vaihtuvuus säily-

nee alkuvuoden tasolla tai muodostunee hieman sitä alhai-

semmaksi. Konsernin tulosta rasittaa alkuvuoden tavoin Pal-

veluiden ryhmän ja Tietoliikenneratkaisujen Ruotsin yksiköitä

koskeva rakennemuutos, jolla tähdätään yksiköiden kannatta-

vuuden parantamiseen ja tulevien toimintaedellytysten vah-

vistamiseen. Yhdistymiskustannusten uskotaan toteutuvan

aikaisemmin ilmoitetuissa rajoissa ja kohdistuvan pääosin

vuodelle 1999. Liikevoiton (EBIT) uskotaan loppuvuonna vas-

taavan alkuvuoden kehitystä.

Osavuosikatsaus 3/99
TietoEnator julkistaa tammi-syyskuun osavuosikatsauksen

torstaina 28.10.1999.

Tukholmassa 17. elokuuta 1999

TietoEnator Oyj

Hallitus

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Loppuvuoden näkymät

Asiakkaille on tiedotettu TietoEnatorin ohjelmistojen päivitys-

tilanne aikatauluineen sekä ilmoitettu tuotteista, joihin vuosi

2000 -kelpoisuutta ei toteuteta. Ohjelmistotuotteiden osalta

ei ole tiedossa riskejä, jotka voisivat vaikuttaa konsernin

toimintaan, tulokseen tai rahoitusasemaan.

TietoEnatorin asiakkaiden keskeisten tietojärjestelmien

vuosi 2000 -päivitykset ovat edistyneet suunnitelmien mukai-

sesti. Valmiusasteet vaihtelevat 75 %:sta 100 %:iin suurimpi-

en TietoEnatorin vastuulla olevien tietojärjestelmien osalta.

Finanssiryhmän ja Palvelut-liiketoiminta-alueiden asiakkaat

ovat edenneet viimeiseen vaiheeseen vuosi 2000 -hankkeis-

saan. Julkisen hallinnon ja Teollisuuden asiakkaat ovat puo-

lestaan tulossa viimeiseen vaiheeseen. Käsittely- ja verkko-

palvelut päivittävät kiireellä asiakkaiden tuotantoympäristöjä

vuosi 2000 -kelpoisiksi. Mahdolliset myöhästymiset vuosi

2000 -kelpoisten sovellus-, varus- ja apuohjelmistojen toimi-

tuksissa saattavat aiheuttaa ennakoitua suuremman työkuor-

man Käsittely- ja verkkopalveluissa. Ohjelmistopalvelut- ja

Tietoliikenneratkaisut-liiketoiminta-alueet ovat vuosi 2000

-valmiushankkeidensa viimeisessä vaiheessa. TietoEnatorin

vastuulla olevien asiakkaiden tietojärjestelmien osalta ei ole

tiedossa riskejä, jotka voisivat vaikuttaa yhtiön toimintaan,

tulokseen tai rahoitusasemaan.

TietoEnatorin oma V2000 -valmius
Suurin osa TietoEnatorin sisäisesti käyttämistä sovelluksista

on vuosi 2000 -kelpoisia. Niinikään suurin osa palvelimista,

työasemista, tietoliikennelaitteista ja niihin kuuluvista varus-

ohjelmista on päivitetty vuosi 2000 -kelpoisiksi, ja päivitykset

saadaan tehtyä alkuperäisen aikataulun ja suunnitelman mu-

kaisesti syyskuun 1999 loppuun mennessä. Konsernin toimin-

taan, tulokseen tai rahoitusasemaan liittyviä riskejä ei ole

tiedossa.

Vuosi 2000 –valmius
TietoEnatorin ohjelmistotuotteet ja TietoEnatorin
vastuulla olevat asiakkaiden tietojärjestelmät
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1999 1998 muutos 1998
6 kk 6 kk % 12 kk
EUR EUR EUR

Liikevaihto 606,7 544,4 11 1 079,2
Liiketoiminnan muut tuotot 7,5 3,1 - 4,8
Henkilöstökulut 307,4 267,4 15 511,6
Muut kulut 228,6 210,8 8 420,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,6 0,4 50 0,9
Suunnitelman mukaiset poistot
ilman liikearvojen poistoja 22,9 18,4 24 38,1
Liikevoitto ilman liikearvojen poistoja 55,9 51,3 9 114,6
Liikearvojen poistot 5,1 4,7 9 9,6
Liikevoitto sis. liikearvojen poistot 50,8 46,6 9 105,0
Rahoitustuotot- ja kulut 0,9 1,1 -18 2,0
Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja 51,7 47,7 8 107,0
Satunnaiset tuotot ja kulut - - - 24,5
Tuloverot (arvio) -17,9 -14,3 25 -32,2
Vähemmistöosuus tuloksesta -1,1 -0,5 - -0,9
Tilikauden voitto 32,7 32,9 -1 98,4

Tuloslaskelma, Me

1999 1998 muutos 1998
30.6. 30.6. % 31.12.
EUR EUR EUR

Aineettomat hyödykkeet 10,4 9,0 16 9,3
Liikearvot 53,7 51,1 5 46,8
Aineelliset hyödykkeet 163,5 132,6 23 128,3
Sijoitukset 20,6 18,9 9 22,9
Vaihtuvat vastaavat 407,4 335,4 21 353,6

655,6 547,0 20 560,9

Osakepääoma 64,5 65,0 -1 64,4
Muu oma pääoma 260,2 229,3 13 249,1
Vähemmistöosuus 12,9 1,3 892 1,8
Pakolliset varaukset 26,3 22,9 15 22,8
Pitkäaikainen vieras pääoma 41,2 12,7 224 8,9
Lyhytaikainen vieras pääoma 250,5 215,8 16 213,9

655,6 547,0 20 560,9

Tase, Me

TietoEnator osavuosikatsaus 2/99, Tammikuu – Kesäkuu 1999
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1999 1998 muutos
30.6. 31.12. %

Osakkuusyritysten puolesta
Takaukset 1,0 1,0 0

Muut omat vastuut
Vuokravastuut 92,2 77,7 19
Leasingvastuut *) 14,1 31,2 -55
Kiinnitykset 2,6 2,5 4
Pantit 0,1 0,7 -86
Muut vastuut 18,1 17,9 1

Johdannaissopimukset
Valuuttajohdannaiset

Termiinisopimukset
Kohde-etuuksien arvo 3,3 4,2 -21
Valuuttatermiinien käypä arvo -0,2 0,0 -

Johdannaissopimukset on tehty vain suojaustarkoituksessa.
*) Leasingvastuiden vähentyminen johtuu laskentaperiaatteen muutoksesta. Rahoitusleasing-sopimuksilla hankitut
laitteet on aktivoitu taseessa käyttöomaisuuteen. Enatorin käyttöleasingsopimukset eivät sisälly lukuihin.

Vastuusitoumukset, Me

1999 1998
30.6. 31.12.

Kassavirta ennen nettokäyttöpääoman
muutosta ja investointeja 55,1 125,5
Nettokäyttöpääoman muutos 3,3 -10,5
Kassavirta ennen nettoinvestointeja 58,4 115,0
Nettoinvestoinnit -31,4 -59,2
Kassavirta nettoinvestointien jälkeen 27,0 55,8
Osingot ja optio-ohjelma -30,4 -15,2
Omien osakkeiden hankinta - -32,4
Muut 6,9 0,5
Korollisten velkojen nettomuutos 3,5 8,7

Kassavirtalaskelma, Me



Building the information Society

Kutojantie 10

02630 Espoo

puh. 09 862 6000

telefax 09 862 63091

e-mail: info@tieto.com

www.tieto.com

Kronborgsgränd 1

SE-164 87 Kista, Sverige

puh. +46 8 632 14 00

telefax +46 8 632 14 20

e-mail: info@enator.se

www.enator.se


