
• Liikevaihto 885,0 milj. euroa, kasvu 12,8 %
• Liikevoitto (EBIT) 74,1 milj. euroa
• Yhdistymiskustannukset 9,9 milj. euroa
• Ongelma-alueet on eristetty, korjaustoimenpiteet käynnissä
• TietoEnator ja Celsius yhdistävät puolustussektorin toimintojaan
• Keskittyminen korkean jalostusarvon palveluihin jatkuu

Tammikuu – Syyskuu 1999
TietoEnator osavuosikatsaus 3/99



TietoEnator toteuttaa korkean jalostusarvon palvelustrategiaa

Kolmannen vuosineljänneksen aikana tehtiin kaksi merkittä-

vää strategista päätöstä.

TietoEnator ja Celsius yhdistävät
toisiaan täydentäviä puolustus-
sektorin toimintoja
TietoEnator on tehnyt sopimuksen Celsiuksen kanssa Tieto-

Enatorin Ruotsin puolustusvoimille suunnattujen palveluiden

ja Celsius Aerotechin yhdistämisestä. Yhdistymisen seurauk-

sena syntyy vahva uusi yritys, jonka vuosittainen liikevaihto

on 252 milj.euroa ja henkilöstömäärä noin 2.500. Celsius omis-

taa 57 % ja TietoEnator 43 % uudesta yrityksestä.

Yhdistymisen tavoitteena on tarjota TietoEnatorin ruotsa-

laisille, puolustussektoriin keskittyville yksiköille nykyistä

paremmat kehitysmahdollisuudet. Toiminnan laajentumisen

ja osaamisen yhdistämisen ansiosta uusi yritys voi ottaa ny-

kyistä suuremman vastuun kokonaisvaltaisista ratkaisuista,

joita yrityksen tärkein asiakas, Ruotsin puolustusvoimat, yhä

enenevässä määrin edellyttää palvelutoimittajiltaan. Fuusio

selkiyttää myös TietoEnatorin keskittymistä konsernin keskei-

sille asiakastoimialoille.

Uusi yhtiö aloittaa toimintansa 1.1.2000. Yhdistymisellä ei

siten ole taloudellista vaikutusta ennen vuotta 2000. Toimen-

pide kirjataan omaisuuserien vaihtona taseessa vuoden 2000

alussa. Järjestely vähentää TietoEnatorin henkilömäärää noin

tuhannella ja liikevaihtoa noin 115 milj. eurolla. Osakekohtai-

seen voittoon järjestely ei vaikuta ensimmäisten 18-20 kk

aikana

Sopimus sisältää option, jonka mukaan Celsiuksella on

oikeus hankkia 18 kuukauden kuluttua kaikki TietoEnatorin

omistamat yhtiön osakkeet 138 milj. eurolla. Jos Celsius ei

käytä tätä oikeutta, TietoEnatorilla on oikeus vaatia Celsius

hankkimaan kyseiset osakkeet 20 kuukauden kuluttua 126 milj.

eurolla.

Kumppani verkkoinfrastruktuuriin
Tietoliikenteellä on keskeinen asema tietotekniikkaratkai-

suissa. TietoEnatorin kaikki liiketoiminta-alueet toimittavat

tietoliikennepalveluja, kuten CTI (Computer Telephone Integ-

ration) -järjestelmiä, sähköisen kaupankäynnin järjestelmiä

sekä Intranet- ja ekstranet-palveluja. TietoEnatorin strategia-

na on keskittyä korkean jalostusarvon palveluihin valituilla asi-

akastoimialoilla. Sen mukaisesti tarjotaan tietoliikenteen kor-

kean jalostusarvon palveluja kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Celsius-yhdistymisen pohjalta syntyvä uusi yhtiö supistaa

Tietoliikenneratkaisut-liiketoiminta-alueen liikevaihtoa kol-
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manneksella. Tietoliikenneratkaisujen korkean jalostusarvon

verkkopalvelu-, tuki- ja hallintatoiminnot on päätetty siirtää

Käsittely ja verkkopalvelut -liiketoiminta-alueelle, eikä Tieto-

liikenneratkaisut enää jatka erillisenä liiketoiminta-alueena.

Verkkoinfrastruktuuriin liittyvää laiteliiketoimintaa Tieto-

liikenneratkaisut-liiketoiminta-alueella ovat harjoittaneet

pääasiassa ruotsalainen Dotcom ja tanskalainen NetDesign.

Nämä organisoidaan Dotcomin ja Netdesignin kanssa erilli-

seksi tytäryhtiöksi. Toiminnan yhdeksän kuukauden liikevaih-

to oli 98 milj. euroa. TietoEnatorin tavoitteena on löytää tälle

toiminnalle ympäristö, joka takaa sille paremmat kehittymis-

mahdollisuudet ja jossa TietoEnatorin omistusosuutta yrityk-

sestä voidaan pienentää alle 50 prosentin.

Tuloskehitys
Enator ja Tieto yhdistyivät 7 heinäkuuta 1999, mutta Tieto-

Enatorin luvut on yhdistetty pooling-menetelmän mukaisesti

vuoden alusta.

Konsernin liikevaihto kasvoi 12,8% 885,0 milj.euroon

(784,5). Kurssierojen vaikutus pois lukien kasvu oli 13,9 %.

Vertailukelpoisten yksiköiden orgaaninen kasvu paikallisissa

valuutoissa oli 8,5 %.

Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 79,1 milj.euroa

(73,4). Liikevoitto suhteessa liikevaihtoon oli 8,9 %. Tulokseen

sisältyy vuosipalkkiovarauksia 7,7 milj.euroa (8,7). Kertaluon-

teiset erät koostuvat 4,9 milj.euron myyntivoitosta ja 9,9

milj.euron yhdistymiskustannuksista. Tuloveroarvio sisältää

1,7 milj.euron muutoksen laskennallisessa verosaamisessa.

Osakekohtainen voitto oli 0,64 euroa (0,69), ilman liikear-

vojen poistoja ja kertaluonteisia eriä 0,82 euroa (0,76).

Liiketoiminnan kassavirta kertaluonteiset erät ja korvaus-

investoinnit mukaan lukien oli 48,8 milj. euroa. Investoinnit

tytäryhtiöosakkeisiin olivat 27,9, milj. euroa. Osingonmaksut

olivat yhteensä 31,7 milj. euroa.

Liukuva 12 kuukauden sijoitetun pääoman tuotto oli

30,6 % (33,3) ja oman pääoman tuotto 22,8 % (25,8).

Tilauskanta, joksi katsotaan vain sitovasti tilattujen palve-

lujen yhteismäärä, oli 636 milj.euroa 30.9.1999.
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1999 1999 1999 1999 1998 % 1998
1-3 4-6 7-9 1-9 1-9 muutos 1-12

Voitto/osake, euroa 0,28 0,15 0,22 0,64 0,69 -7 0,96
Voitto ilman liikearvojen poistoja
ja kertaluonteisia eriä/osake, euroa 0,25 0,29 0,29 0,82 0,76 8 1,08
Oma pääoma/osake, euroa 4,14 4,23 4,45 3,76 18 4,09
Oman pääoman tuotto-%, liukuva 12 kk 25,1 23,7 22,8 25,8 25,2
Sijoitetun pääoman tuotto-%, liukuva 12 kk 33,7 31,6 30,6 33,3 33,6
Omavaraisuusaste, % 52,0 52,1 55,8 56,2 56,8
Korollinen nettovelka, Me -56,5 -41,0 -33,0 -36,9 -11 -59,6
Gearing, % -13,8 -8,9 -6,2 -8,4 -15,9
Investoinnit, Me 21,8 26,4 31,8 80,0 49,3 62 71,0
Henkilöstö, määrä jakson lopussa 10 882 11 251 11 282 10 265 10 10 335
Henkilöstö, keskimäärin 10 701 11 092 11 095 11 024 10 012 10 10 288
Liikevaihto/henkilö, Te *) 28,0 29,2 25,8 82,5 80,6 2 107,9
Henkilöstökulut/henkilö, Te *) 14,4 14,6 12,5 41,2 39,4 5 51,2

Liikevoitto ilman liikearvojen
poistoja/henkilö, Te 2,9 2,7 2,7 8,2 8,3 -1 11,5

*) Jakajana on käytetty TietoEnatorin omistuksen mukaisia osuuksia liikkeenjohtovastuulla olevien yritysten henkilömäärästä.
Henkilöstökuluihin sisältyvät palkat, eläkevakuutusmaksut ja muut palkkoihin liittyvät sosiaalikulut.

Valuuttakurssi 30.9.1999: 1 EUR = 5,94573 FIM, 1 EUR = 8,7235 SEK

Tunnusluvut katsausjaksoittain

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

Liikevaihto 294,7 291,6 315,1 278,3 1 179,7
Liikevoitto ilman
liikearvojen poistoa 34,0 29,9 28,9 28,7 121,5
Liikevoitto ennen
kertaluonteisia eriä 31,6 27,5 26,2 25,4 110,7
Rahoitusnetto 0,3 0,3 0,6 0,3 1,5
Voitto ennen veroja 31,9 32,7 19,0 23,6 107,2

Tuloslaskelma, 12 kk
liukuvat tiedot, Me



4

Liiketoiminta-alueiden katsaukset

•  Finanssiryhmä
Finanssiryhmän liiketoiminta kehittyi suotuisasti kolmannen

vuosineljänneksen aikana. Yhdeksän kuukauden myynti kas-

voi 42 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan kauteen ja or-

gaaninen kasvu (ilman Entraa ja Tieto Kontsia) oli 10 %.

Tuloskehitys oli myönteinen katsauskauden aikana ja eri-

tyisen voimakas Baltian maissa ja Itä-Euroopassa, joissa sol-

mittiin monia merkittäviä maksujärjestelmäsopimuksia.

Kumppanuusyhtiöt kehittyivät vakaasti. Finanssiryhmän voit-

toprosentti oli pienempi kuin edellisvuonna, mikä johtuu Ruot-

sin toiminnan alhaisemmasta kannattavuudesta.

Syyskuussa solmittiin ensimmäinen sopimus GSM-pank-

keja tukevasta Access Gateway -ohjelmistosta Filippiineillä

Wireless Servcies Asian (WSA) kanssa. WSA markkinoi ohjel-

mistoa ja toimii järjestelmäintegroijana Kaakkois-Aasian pan-

keille sekä harjoittaa läheistä yhteistyötä mm. Nokian kanssa.

Katsauskauden aikana Tieto Entra kehitti eFolder-konsep-

tin yhdessä vakuutusyhtiö Sammon  kanssa. eFolderissa kaik-

ki asiakkaaseen liittyvä tieto on kerätty sähköiseen kansioon,

johon asiakas pääsee käsiksi ekstranetin välityksellä. eFolde-

ria voi myös turvallisesti käyttää erilaisiin toimenpiteisiin ku-

ten vakuutuskorvausvaatimuksiin tai pörssikauppoihin.

Kaikki suomalaiset vakuutusyhtiöt valmistelivat uuden työ-

suhteiden rekisteröintijärjestelmän käyttöönottoa kolmannen

vuosineljänneksen aikana. Tämän lähes kolme vuotta kestä-

neen uudistushankkeen aikana TKP Tieto on kehittänyt ja to-

teuttanut palvelintekniikkaan perustuvan rekisteröintipalve-

lun sekä työsopimustietokannan. Kaikki Suomessa tehdyt työ-

sopimukset samoin kuin niiden vaikutukset eläkkeisiin rekis-

teröidään yhteiseen tietokantaan. Uusi järjestelmä otettiin

suunnitelmien mukaisesti käyttöön lokakuussa, ja sen toimin-

ta on käynnistynyt hyvin.

Liiketoiminta-alue muodostuu kumppanuusyhtiöistä Fiden-

ta, Tietoleonia ja TKP Tieto sekä tytäryhtiöistä Entra ja Tieto

Konts. TietoEnatorin strategiana finanssisektorilla on muodos-

taa verkosto yrityksistä, joiden vastuualue perustuu maantie-

teeseen, osaamisalueeseen tai asiakkaaseen.

Katsauskaudella Entra organisoi toimintansa kahteen aluee-

seen: e-finance services ja e-finance solutions. E-finance servi-

ces -alueen toiminta keskittyy 20-30 suurimpaan pankki-, vakuu-

tus- ja rahoitusalan organisaatioon Pohjoismaissa. E-finance so-

lutions tähtää valituilla markkinasegmenteillä johtavaan asemaan

Euroopassa vuoteen 2002 mennessä. Tukholman pörssissä no-

teerattu Entra julkistaa oman osavuosikatsauksensa myös 28.10.

•  Palvelut
Myynti kasvoi katsauskauden aikana  useimmilla asiakastoi-

mialoilla lukuun ottamatta Ruotsin toimintaa. Kysyntä ei kol-

mannen vuosineljänneksen aikana ollut yhtä vilkasta kuin vuo-

den ensimmäisellä puoliskolla. Uusien kehityshankkeiden

käynnistäminen oli verkkaisempaa, koska asiakkaat haluavat

vakiinnuttaa tietotekniikkaympäristönsä ja minimoida riskit

vuosituhannen vaihteen lähestyessä. Korkean jalostusarvon

palveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan myönteisenä, kun

taas alemman jalostusarvon henkilötyön kysynnän odotetaan

laskevan.

Tulos kehittyi myönteisesti liiketoiminta-alueen useimmil-

la sektoreilla, vaikka tulos olikin heikompi kuin edellisen vuo-

den vastaavalla kaudella. Voitto suhteessa liikevaihtoon oli

7,2 %. Heikomman tuloksen tehneet yksiköt kuuluvat liiketoi-

minta-alueen Ruotsin toimintoihin, jotka muodostavat noin

kolmanneksen liiketoiminta-alueesta. Ruotsin toiminnan tap-

piollisuus johtui projektikustannusten ylittymisestä sekä toi-

mintojen sisäisestä uudelleenorganisoinnista asiakastoimi-

alapohjaisiksi. Käynnistettyjen toimenpiteiden odotetaan joh-

tavan kannattavuuden merkittävään paranemiseen ensi vuo-

den aikana.

Jakson aikana ostettiin Dansk Informations Teknologi A/S,

jonka henkilöstömäärä on 75. Samoin hankittiin 20 prosentin

osuus suomalaisesta uusmediayhtiöstä Visual Systems

Ltd:stä.

TietoEnator teki syyskuussa sopimuksen Telenor Mobilin

kanssa tietojärjestelmästä, joka tarjoaa tietoja esimerkiksi

säästä, urheilusta ja uutisista matkaviestimen välityksellä.

Toinen merkittävä kauppa kolmannen vuosineljänneksen ai-

kana oli sopimus Nyman & Schultzin Travelorder-järjestelmän

uudesta versiosta, joka pohjautuu Lotus Notesiin.

•  Julkinen hallinto
Liiketoiminta-alueen kolmannen vuosineljänneksen kokonais-

tulos oli hyvä. Yhdeksän kuukauden myynti kasvoi 10 % edel-

lisen vuoden vastaavasta jaksosta. Myönteinen kehitys joh-

tuu ennen kaikkea vahvasta markkina-asemasta ja läheisestä

yhteistyöstä monien asiakkaiden kanssa. Myös vuosi 2000 -

muutostöillä ja EMU:lla on myönteinen vaikutus tulokseen.

Yhdeksän kuukauden tulos kasvoi merkittävästi vuoden

1998 vastaavaan jaksoon verrattuna, ja liikevoiton osuus lii-

kevaihdosta oli 14,6 %.

Suomen väestörekisterikeskukselle kehitetty uusi väestö-

tietojärjestelmä otettiin käyttöön lokakuussa. Järjestelmä on

yksi laajimmista Suomessa viime vuosina toteutetuista kehi-
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Liikevaihto Liikevoitto Marginaali
1-9 1-9 Kasvu 1-9 1-9 Muutos 1-9 1-9
99 98 99 98 99 98

Finanssiryhmä
- TietoEnatorin liikk.johtovastuulla 129,2 90,9 +42 %
- SuhteessaTietoEnatorin omistukseen 101,2 65,5 +55 % 13,7 12,6 +9 % 13,5 % 19,3 %
Palvelut 151,4 130,8 +16 % 10,9 14,1 -22 % 7,2 % 10,8 %
Julkinen hallinto
- TietoEnatorin liikk.johtovastuulla 139,1 126,3 +10 %
- SuhteessaTietoEnatorin omistukseen 136,6 124,3 +10 % 20,0 13,1 +52 % 14,6 % 10,6 %
Teollisuus 96,4 86,8 +11 % 12,2 8,3 +47 % 12,7 % 9,6 %
Käsittely- ja verkkopalvelut 181,0 167,5 +8 % 24,5 23,0 +7 % 13,5 % 13,7 %
Ohjelmistopalvelut 84,9 74,1 +15 % 12,5 9,9 +26 % 14,8 % 13,4 %

Uudelleenorganisointi
Verkkoinfrastruktuuri 97,8 80,9 +21 % -0,7 2,2 neg -0,7 % 2,7 %
Puolustussektori Ruotsi 77,2 78,2 -1 % 6,0 7,6 -21 % 7,8 % 9,7 %

Muut 18,6 17,0 -11,6 -10,2

Konsernin sisäiset eliminoinnit -60,1 -40,6

Liikevaihto yhteensä/ Liikevoitto
ennen liikearvojen poistoja 885,0 784,5 +13 % 87,5 80,6 +9 % 9,9 % 10,3 %
Liikearvojen poistot -8,4 -7,2
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 79,1 73,4 +8 % 8,9 % 9,4 %
Kertaluonteiset tuotot 4,9 -
Kertaluonteiset kulut -9,9 -
Voitto kertaluonteisten erien jälkeen 74,1 73,4 +1 % 8,4 % 9,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut 1,2 1,6
Voitto ennen satunnaisia tuottoja ja veroja 75,3 75,0 +0 % 8,5 % 9,6 %

Liikevaihto ja liikevoitto
liiketoiminta-alueittain, Me

1999 kehitys osuus 1998 osuus
1-9  % % 1-9 %

Maittain
Ruotsi 426,1 5 48 405,1 52
Suomi 358,5 17 41 307,4 39
Muut maat 100,4 39 11 72,0 9

885,0 13 784,5

Liikevaihto, Me
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1999 kehitys osuus 1998 osuus
1-9  % % 1-9 %

Liiketoiminta-alueittain
Finanssiryhmä 1 431 50 13 955 10
Palvelut 1 961 8 18 1 809 18
Julkinen hallinto 1 771 4 16 1 703 17
Teollisuus 1 172 3 11 1 137 11
Käsittely- ja verkkopalvelut 1 546 7 14 1 442 14
Ohjelmistopalvelut 968 13 9 853 9
Uudelleenorganisointi:
- Verkkoinfrastruktuuri 751 17 7 642 6
- Puolustussektori Ruotsi 1 076 -3 10 1115 11
Muut 348 -2 3 356 4

11 024 10 10 012

Maittain
Ruotsi 5 237 10 48 4 751 47
Suomi 4 739 5 43 4 503 45
Muut maat 1 048 38 10 758 8

11 024 10 10 012

Henkilöstö keskimäärin

tyshankkeista ja yksi Suomen valtionhallinnon perusrekiste-

reistä, jolla on lähes 20 000 käyttäjää.

Kasvava osa uusista palveluista perustuu Internet- ja int-

ranet-järjestelmiin, matkaviestimiin sekä sähköiseen kau-

pankäyntiin. Tampereen kaupunki on uuden verkkopohjaisen

kirjastojärjestelmän IntroActiven ensimmäinen asiakas. Se-

lainpohjainen henkilöstöraportointi valmistui henkilöstövoi-

mavarojen ohjauksen Respons-järjestelmään. Tunnettu ruot-

salainen vähittäiskauppa ottaa käyttöön liiketoiminta-alu-

een sähköisen kaupankäynnin konseptin. Kehitteillä on myös

uusi koteihin ja vanhustenhuoltoon tarkoitettu matkaviesti-

meen perustuva palvelu.

Terveydenhuollon liiketoiminnan uudelleenorganisointi

jatkui. Tavoitteena on yhdistää sekä Ruotsin että Suomen ter-

veydenhuoltoa palvelevat organisaatiot yhdeksi yksiköksi.

•  Teollisuus
Liiketoiminta-alueen myynti kasvoi yhdeksän kuukauden ai-

kana 11 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kauteen.

Kasvu on voimakasta ennen kaikkea teletoimialalla. Suurin

osa asiakkaista suunnittelee ja valmistelee tällä hetkellä yri-

tysten sähköisten liiketoimintamallien perusratkaisuja ja ark-

kitehtuureja.

Liiketoiminta-alueen tulos parani edellisvuodesta. Kuluvan

vuoden aikana liiketoiminta-alue on investoinut uudella vuo-

situhannella tarvittavaan sisäiseen infrastruktuuriin.

Delivery Managament  -palvelukonseptin kehittäminen

johti katsauskauden aikana ensimmäisiin tilauksiin. Uusi pal-

velukonsepti on tarkoitettu erityisesti tuotekehitykseen pa-

nostaville teollisuusasiakkaille. Konseptin avulla asiakas voi

tarkastella uudesta näkökulmasta keskeisiä prosessejaan

sekä tieto- ja sovellusarkkitehtuurejaan ja laajentaa uusia

sovellusalueita olemassa oleviin ERP-järjestelmiin.

Katsauskauden aikana solmittiin merkittävä toimitussopi-

mus Stora Enso Maxau GmbH:n kanssa, joka tilasi Tieto Paper

Solution -tuotannonhallintajärjestelmän kahteen Saksassa

sijaitsevaan tehtaaseensa. Yhtiö valitsi TietoEnatorin järjes-

telmätoimittajakseen sen uudenaikaisen tuotteen, hyvien re-

ferenssien ja paperiteollisuuden osaamisen ansiosta.

Sulautettujen järjestelmien tuotekehityksen alueella

TietoEnator oli ensimmäinen yritys Ericssonin, Motorolan,

Nokian ja Psionin omistaman Symbianin lisäksi, joka tarjoaa

EPOC32-koulutusta kehittäjille. EPOC32:sta uskotaan tulevan

langattomien päätelaitteiden seuraavan sukupolven uusi

käyttöjärjestelmä.

•  Käsittely- ja verkkopalvelut
Kolmannen vuosineljänneksen kysyntä oli samalla tasolla kuin

edellisen neljänneksen aikana. Yhdeksän kuukauden myynti

kasvoi 8 % edellisen vuoden vastaavasta kaudesta. Kasvu oli

nopeampaa Suomessa kuin Ruotsissa, mikä johtuu lähinnä

erilaisesta asiakaskannasta. Suomessa asiakkaat ovat pää-
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asiassa suuria, asiakastoimialapohjaisten liiketoiminta-alu-

eiden kanssa yhteisiä asiakkaita, kun taas Ruotsissa asiak-

kaat ovat keskimäärin pienempiä.

Kasvuvauhti oli sama verkotettujen järjestelmien hallinta-

palveluissa ja keskuskonepalveluissa. Vuoden aikana keskus-

konepalveluiden kapasiteetti kasvoi 30 %. Sähköisen kaupan-

käynnin ja osaamiskeskusten kasvu oli yli 20 %. Vuosituhan-

nen vaihteen uskotaan vaikuttavan toiminnan kasvuun vuo-

den viimeisen neljänneksen aikana, koska asiakkaat eivät

halua muuttaa järjestelmiään.

Tulos  kehittyi katsauskauden aikana myönteisesti, ja lii-

kevoiton osuus liikevaihdosta oli suunnilleen sama kuin edel-

lisenä vuonna. Liiketoiminta-alueen odotetaan hyötyvän mer-

kittävästi konsernin tarjoamista synergiaeduista, kun sen tär-

keimmät prosessit on ensi vuoden aikana yhtenäistetty.

•  Ohjelmistopalvelut
Liiketoiminta-alueen yhdeksän kuukauden myynti kasvoi

15 % verrattuna vuoden 1998 vastaavaan kauteen. Tieto

Economan palveluiden kysyntä on ollut erittäin voimakasta

koko vuoden ajan, mutta kysynnän odotetaan normalisoitu-

van nyt kun vuoden 2000 ja euron aiheuttamien muutosten

kysyntähuippu on ohi. Tieto Personan henkilöstövoimavaro-

jen ohjausjärjestelmä on herättänyt laajaa kiinnostusta asi-

akkaissa. Kolmas vuosineljännes oli erittäin vilkasta aikaa

teknologiakonsultoinnissa, josta tehtiin useita merkittäviä

sopimuksia. Kaikilla liiketoiminnan alueilla on havaittavissa

kasvavaa kiinnostusta hankkeiden käynnistämiseen vuositu-

hannen vaihteen jälkeen. Kiinnostus verkkoratkaisuihin ja

matkapuhelinteknologian tarjoamiin uusiin mahdollisuuksiin

on kasvussa.

Tulos kehittyi myönteisesti katsauskauden aikana. Lii-

ketoiminta-alueen liikevoitto suhteessa liikevaihtoon oli

14,8 %.

Liiketoiminta-alue solmi katsauskauden aikana yhdessä

Documentumin kanssa yhden kaikkien aikojen suurimmista

Documentum-kaupoista Pohjois-Euroopassa. Ericsson on va-

linnut Documentumin verkkopohjaisen dokumenttien ja tie-

donhallinnan infrastruktuurin perustaksi 80,000 käyttäjälle

ympäri maailmaa.

Suomen suurimman mediayhtiön Sanoma Oy:n kanssa teh-

tiin sopimus yhtiön uuden henkilöstöohjausjärjestelmän ke-

hittämisestä ja toteuttamisesta.

Internet- ja verkkoratkaisut ovat merkittävä osa liiketoi-

minta-alueen tuotekehitystä. Suomessa otettiin katsauskau-

den aikana käyttöön Tieto Foorumi, uusi Internet-pohjainen

tietopalvelu, joka tarjoaa asiakkaille tärkeää tietoa talous- ja

henkilöstöohjauksesta. Toinen uusi tuote oli Net Safety-

palvelu, joka on joustava kokonaisratkaisu asiakasorganisaa-

tion tietoturvatarpeisiin.

Liiketoiminta-alueen asiakkaiden keskuudessa on havait-

tavissa selkeä suuntaus palkanlaskennan ulkoistamiseen.

Katsauskauden aikana Grannskapsservice, jonka työntekijä-

määrä on 2.700, päätti siirtää palkanlaskentansa TietoEnato-

rin hoidettavaksi.

•  Muu liiketoiminta
Puolustussektori
Ruotsin puolustusvoimien uudelleenorganisointi johti kysyn-

nän heikkenemiseen, minkä seurauksena liiketoiminta-alueen

liikevaihto ja liikevoitto laskivat katsauskauden aikana verrat-

tuna vuoden 1998 vastaavaan ajankohtaan.

Verkkoinfrastruktuuri
Liikevaihto kasvoi 21 % vuoden ensimmäisten yhdeksän kuu-

kauden aikana verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon,

ja liiketoiminta-alueen liiketulos oli -0,7 milj.euroa. Tappio

johtui laitteistomyynnin katteeseen kohdistuvista paineista

sekä sisäisten prosessien tehottomuudesta. Lokakuussa voi-

maan astunut uusi organisaatio keskittyy näiden ongelmien

ratkaisemiseen.

Rahoitus ja investoinnit
Taseen loppusumma oli 646,5 milj.euroa (523,7). Omavarai-

suusaste oli 55,8 % (56,2) ja nettovelat suhteessa omaan pää-

omaan (gearing) -6,2 % (-8,4). Konsernin likvidit varat olivat

83,4 milj.euroa (62,7).

Enator AB:n jäljellä olevien osakkeiden pakollista lunas-

tusta ei ole kirjattu velaksi konsernin taseeseen.

Palautus SPP:ltä
Ruotsalaisen toimihenkilöiden eläkelaitoksen (SPP) antamien

tietojen mukaan TietoEnator-konsernin yhtiöille on varattu

jaettavaksi SPP:n konsolidoitua ylijäämää yhteensä 31 milj.

euroa. Osavuosikatsauksessa tätä ei ole otettu huomioon.

SPP ei ole tähän mennessä ilmoittanut, miten tai milloin nämä

varat jaetaan.

Hankinnat
Katsauskauden aikana ostettiin tanskalainen Dansk Informa-

tions Teknologi A/S (DIT). DIT, jonka henkilömäärä on 75, tar-

joaa palveluita pääasiassa Tanskan työmarkkinajärjestöille.



8

Asiakkaisiin kuuluvat myös Lego, Falck ja Danfoss. DIT mu-

kaan lukien TietoEnatorin henkilömäärä Tanskassa  on noin

330.

Suomalaisesta uusmediayrityksestä Visual Systems

Ltd:stä ostettiin 20 %:n osuus ja sen kanssa tehtiin kumppa-

nuussopimus. TietoEnator rakentaa yhdessä Visual Systemsin

kanssa tietojärjestelmiä digitaalisille medioille kuten digitaa-

litelevisiolle, verkkotelevisiolle ja WAP/UMTS-matkapuheli-

mille.

Osakepääoma, osakkeet ja
osakkeenomistajat
Katsauskauden aikana osakkeiden määrä kasvoi optiolainan

1996 perusteella. Uusia osakkeita rekisteröitiin 66.684 kap-

paletta 24.8.1999. TietoEnatorin kokonaan maksettu osake-

pääoma on 64.581.610,11 euroa ja osakkeiden määrä

76.796.985 kappaletta. Osakeantioikaistu osakkeiden  keski-

arvo tammi-syyskuussa oli 76.641.028 kappaletta.

Enatorin jäljellä olevien optioiden ja Tiedon aikaisempien

henkilöstölle suunnattujen optiolainojen (1996, 1998 ja 1999/

Tieto) perusteella uusia TietoEnatorin osakkeita voidaan mer-

kitä 5.104.226 kappaletta.

TietoEnator suuntasi entisen Enator-konsernin henkilöstöl-

le optiolainan, jonka merkintäaika päättyi 25.10.1999. Lainan

yhteydessä henkilöstölle tarjottiin enintään 1.4000.000 optio-

oikeutta. Noin 2.300 henkilöä eli 40 % entisen Enatorin henki-

löstöstä merkitsi lainaa. Kukin optio-oikeus oikeuttaa yhden

osakkeen merkitään. Optiolainan ehdot ovat samat kuin optio-

lainassa I/1999.

TietoEnator noteerataan Helsingin Pörssissä ja Tukholman

Arvopaperipörssissä. Osakevaihto kesä-syyskuussa oli 490,2

milj.euroa (14.847.313 osaketta) Helsingissä ja 1.803,6

milj.kruunua (6.443.271 osaketta) Tukholmassa.

Henkilöstö
Konsernin henkilömäärä katsauskauden aikana oli keskimää-

rin 11.024  ja syyskuun lopussa 11.282. Vuoden yhdeksän en-

simmäisen kuukauden aikana henkilömäärä kasvoi 1.335 hen-

kilöllä.

Kasvu verrattuna edellisen vuoden kolmeen ensimmäiseen

neljännekseen oli 10 %, josta orgaanisen kasvun osuus oli

4,3 %. Orgaaninen kasvu hidastui kolmannen vuosineljännek-

sen aikana.

Orgaaninen kasvu on keskittynyt lähinnä Käsittely- ja verk-

kopalveluihin ja Palvelut-liiketoiminta-alueelle.

Henkilöstön vaihtuvuus vuositasolla on 10,6 %.

Vuosi 2000 -valmius
TietoEnatorin ohjelmistotuotteet ja TietoEnatorin
vastuulla olevat asiakkaiden tietojärjestelmät

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 toi-

mintaan, tulokseen tai rahoitusasemaan.

TietoEnatorin asiakkaiden keskeisten tietojärjestelmien

vuosi 2000 -päivitykset ovat edistyneet suunnitelmien mukai-

sesti. Valmiusasteet vaihtelevat 85 %:sta 100 %:iin suurimpi-

en TietoEnatorin vastuulla olevien tietojärjestelmien osalta.

Finanssiryhmän ja Julkisen hallinnon asiakkaat ovat jo otta-

neet tärkeimpien järjestelmiensä vuosi 2000 -kelpoiset versi-

ot käyttöön. Palvelut- ja Teollisuus-liiketoiminta-alueiden asi-

akkaat ovat saattamassa loppuun viimeisiä testejä ennen käyt-

töönottoa. Käsittely- ja verkkopalvelut päivittää vielä asiak-

kaiden tuotantoympäristöjä, koska kolmannet osapuolet ovat

toimittaneet vuosi 2000 -kelpoisia sovelluksia, käyttöjärjes-

telmiä ja varusohjelmistoja samoin kuin jo vuosi 2000 -kelpoi-

siksi ilmoitettujen ohjelmistojen muutoksia viime hetkessä.

Ohjelmistopalvelut on vuosi 2000 -valmiushankkeidensa vii-

meisessä vaiheessa. Yhtiöllä ei ole tiedossa riskejä, jotka

voisivat vaikuttaa sen toimintaan, tulokseen tai rahoitusase-

maan.

TietoEnatorin oma V2000 -valmius
Kaikki keskeiset TietoEnatorin sisäisesti käyttämät sovellu-

tukset on testattu ja havaittu vuosi 2000 -kelpoisiksi. Lähes

kaikki palvelimet, työasemat, tietoliikennelaitteet ja niihin

kuuluvat varusohjelmistot on päivitetty ja testattu vuosi 2000

-kelpoisiksi. Näin ollen yhtiöllä ei ole tiedossa riskejä, jotka

voisivat vaikuttaa sen toimintaan, tulokseen tai rahoitusase-

maan.
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1999 1998 % 1998
9 kk 9 kk muutos 12 kk

Liikevaihto 885,0 784,5 13 1 079,2
Liiketoiminnan muut tuotot 3,7 5,5 -33 4,8
Henkilöstökulut 442,0 383,2 15 511,6
Muut kulut 326,9 298,8 9 420,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,9 0,5 80 0,9
Suunnitelman mukaiset poistot
ilman liikearvojen poistoa 33,2 27,9 19 38,1
Liikevoitto ilman liikearvojen poistoa 87,5 80,6 9 114,6
Liikearvojen poistot 8,4 7,2 17 9,6
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 79,1 73,4 8 105,0
Kertaluonteiset erät -5,0 - - -
Liikevoitto 74,1 73,4 1 105,0
Rahoitustuotot ja kulut 1,2 1,6 -25 2,0
Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja 75,3 75,0 0 107,0
Satunnaiset tuotot ja kulut - - - 24,5
Tuloverot (arvio) -24,1 -22,7 6 -32,2
Vähemmistöosuus tuloksesta -1,9 -0,7 171 -0,9
Tilikauden voitto 49,3 51,6 -4 98,4

Tuloslaskelma, Me

1999 1998 % 1998
30.9. 30.9. muutos 31.12.

Aineettomat hyödykkeet 11,2 9,0 24 9,3
Liikearvot 65,8 48,5 36 46,8
Aineelliset hyödykkeet 155,7 132,8 17 128,3
Sijoitukset 24,9 20,4 22 22,9
Vaihtuvat vastaavat 388,9 313,0 24 353,6

646,5 523,7 23 560,9

Osakepääoma 64,6 64,4 0 64,4
Muu oma pääoma 277,3 223,5 24 249,1
Vähemmistöosuus 13,6 1,7 700 1,8
Pakolliset varaukset 27,0 22,6 19 22,8
Pitkäaikainen vieras pääoma 32,0 12,3 160 8,9
Lyhytaikainen vieras pääoma 232,0 199,2 16 213,9

646,5 523,7 23 560,9

Tase, Me
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1999 1998 muutos
30.9. 31.12. %

Osakkuusyritysten puolesta
 Takaukset 1,0 1,0 -

Muut omat vastuut
Vuokravastuut 93,0 77,7 20
Leasingvastuut *) 12,5 31,2 -60
Pantit  2,6 2,5 4
Kiinnitykset 2,3 0,7 229
Muut vastuut 18,9 17,9 6

Johdannaissopimukset
Valuuttajohdannaiset

Termiinisopimukset
Kohde-etuuksien arvo 3,0 4,2 -29
Valuuttatermiinien käypä arvo -0,1 0,0 -

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

1999 1998
30.9. 31.12.

Kassavirta ennen nettokäyttöpääoman
muutosta ja investointeja 86,4 125,5
Nettokäyttöpääoman muutos -13,7 -10,5
Kassavirta ennen nettoinvestointeja 72,7 115,0
Nettoinvestoinnit -69,5 -59,2
Kassavirta nettoinvestointien jälkeen 3,2 55,8
Osingot ja optio-ohjelma -31,7 -15,2
Omien osakkeiden hankinta - -32,4
Muut 8,6 0,5
Korollisten velkojen nettomuutos -19,9 8,7

Rahoituslaskelma, Me

Vastuusitoumukset, Me



Loppuvuoden näkymät
Korkean jalostusarvon asiantuntijapalveluiden kysyntä jatku-

nee kokonaisuudessaan vahvana sekä vuoden 1999 lopulla

että vuonna 2000. Alemman jalostusarvon henkilötyön kysyn-

tä heikkenee. Valmisohjelmistojen lisenssimyynnin arvioidaan

jäävän edellisvuotista alhaisemmaksi kuluvan vuoden neljän-

nellä ja tulevan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta

voimistuvan myöhemmin vuoden 2000 aikana. TietoEnatorin

liikevaihto kasvaa nopeimmin korkean jalostusarvon palve-

luissa, jotka edustavat valtaosaa konsernin liiketoiminnasta.

Yhtiön koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan edelli-

sestä vuodesta runsaalla 10 %:lla.

Hinta- ja kustannustasossa ei odoteta tapahtuvan merkit-

täviä muutoksia loppuvuoden aikana. Kuluvan vuoden tulos

muodostuu useimmilla  TietoEnatorin liiketoiminta-alueilla

viimevuotista paremmaksi. Korkean jalostusarvon asiantunti-

japalveluihin painottuvan strategian toteuttaminen heikosti

kannattavissa Tietoliikenneratkaisujen ja Palveluiden liiketoi-

minta-alueilla rasittaa konsernin kuluvan vuoden tulosta ja

parantaa kannattavuutta vuonna 2000. Liikevoiton (EBIT) us-

kotaan loppuvuonna vastaavan alkuvuoden kehitystä.

Tilinpäätös 1999
TietoEnator julkistaa vuoden 1999 tilinpäätöstiedot perjantai-

na 18.2.2000.

Tukholmassa 27. lokakuuta 1999

TietoEnator Oyj

Hallitus

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.
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