
Osavuosikatsaus  tammi - syyskuu 2000

• Liikevaihdon kasvu jatkui (12 %), kasvualueina
Matkaviestintä sekä Mediaviestintä ja uudet palvelut

• Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja nousi 1 836 milj. euroon
(384 milj. euroa) sisältäen 1 553 milj. euroa myynti- ja muita
voittoja

• Osakekohtainen tulos nousi 1,96 euroon (0,40 euroa)

• Vertailukelpoista kannattavuutta alensivat 150 milj. euron
lisäpanostukset uusiin palveluliiketoimintoihin

• Ilman lisäpanostuksia käyttökateprosentti edellisvuotista
korkeampi
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Liiketoimintojen eteneminen

Kotimaan matkaviestintä
• Liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö kasvoi

8 % 129:stä 139 minuuttiin
• Lisäarvopalveluiden liikevaihto nousi 40%
• Liittymän keskimääräinen kuukausituotto nousi

40,9 euroon (38,2)
• Liittymämäärä kasvoi 10 %
• Asiakasvaihtuvuus aleni 10 %:iin (13)

Kansainvälinen matkaviestintä
• Myyntivoitto 680 milj. euroa Turkcellin osake-

myynnistä
• Turkcellin voimakas asiakasmäärän kasvu, etenkin

ns. pre paid -liittymissä sekä maanjäristysvero
vaikuttavat yhtiön tulokseen

• Aerial/VoiceStreamin ja Powertelin ilmoitetut
osakemyynnit Yhdysvalloissa

• UMTS-lisenssit Espanjassa ja Saksassa

Mediaviestintä ja uudet palvelut
• Liikevaihto kasvoi 39 % 145 milj. euroon
• Sonera Zedin potentiaalinen käyttäjämäärä nousi

25 miljoonaan, palvelut lanseerattiin Hollannissa
• Sonera SmartTrust-yhtiöiden tammi-syyskuussa

saamien tilausten yhteisarvo 24 milj. euroa

Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut
• Kannattavuus parani
• Kotimaanpuheluiden liikevaihto kasvoi 3 %
• Datapalveluiden ja vuokrajohtojen liikevaihto

kasvoi 14 %

                                                                       Tammi-syyskuu Muutos,

MEUR 2000 1999  %

Liikevaihto 1 497  1 338  12

Käyttökate 1 963 488  302

Vertailukelpoinen käyttökate 410 484 - 15

Vertailukelpoinen voitto ennen

satunnaiseriä ja veroja 283 380 - 26

Taloudellinen kehitys Toimitusjohtajan katsaus

Soneran liikevaihdon kasvu jatkui vakaana tammi-
syyskuussa, nousu edellisvuoden vastaavasta jaksosta
oli 12 prosenttia. Liikevaihtoa kasvattivat ydinalueem-
me Matkaviestintä sekä Mediaviestintä ja uudet pal-
velut. Tulosta kasvattivat GSM-matkaviestinliiketoi-
mintaan liittyvät osakemyynti- ja muut voitot, joiden
kokonaisvaikutus oli noin 1,5 miljardia euroa. Vastaa-
vasti tulosta alensivat jatkamamme vahvat panostukset
uusiin palveluliiketoimintoihin sekä muutokset Turk-
cellin toimintaympäristössä ja yhtiötä koskevassa las-
kentakäytännössämme. Näiden johdosta kuluvan vuo-
den vertailukelpoisen voiton ennen satunnaiseriä ja ve-
roja arvioidaan jäävän alle 400 milj. euron. Viimeisen
vuosineljänneksen tulokseen vaikuttavat kuitenkin
merkittävästi zed-palvelujen kansainvälisten lansee-
rausten ajoittuminen sekä Turkcellin tulostaso.

Yhtiömme arvo muodostuu pääosin matkapuhelintoi-
minnasta. Kolmannen sukupolven UMTS-matkavies-
tinverkot edustavat alamme tulevaisuutta, joten emme
voi jättäytyä toimimaan nykyisissä toisen sukupolven
verkoissa. Viimeaikaiset tapahtumat ovat kuitenkin
osoittaneet toimintaympäristömme muuttuneen, joten
olemme tarkistamassa UMTS-strategiaamme: aiomme
keskittyä jo saamiimme toimilupiin, Itämeren alueelle
sekä hyvin valikoidusti ja pienin omistusosuuksin
muille ilmoittamillemme Euroopan markkinoille. Osal-
listumisemme Saksan Group 3G -konsortioon avaa
meille pääsyn Euroopan suurimman kansantalouden
voimakkaasti kasvavalle matkaviestinmarkkinalle ja
osuutemme Xferassa tarjoaa erinomaisen mahdollisuu-
den aloittaa uuden sukupolven verkkotoiminta Euroo-
pan ensimmäisellä UMTS-markkinalla.

Jatkamme palveluliiketoimintojemme kehittämistä niillä
alueilla, joilla uskomme markkinoiden tarjoavan erittäin
suuret mahdollisuudet. Valmistelemme Sonera Zedin,
Sonera SmartTrustin ja Sonera Plazan listauttamista
pörssiin ensi vuoden aikana markkinaolosuhteiden salli-
essa.

Määrätietoiset panostuksemme uusien palveluliiketoi-
mintojen kehittämiseen ja osallistumisemme hyvin
valikoidusti kolmannen sukupolven toimilupahankkei-
siin takaavat mielestäni Soneralle vahvat lähtökohdat
kehittyä edelleen matkaviestinnän maailmanlaajuisena
edelläkävijänä.

Aulis Salin

                                                                       Tammi-syyskuu Muutos,

MEUR 2000 1999  %

Matkaviestintä 388 348 11

Mediaviestintä ja uudet palvelut - 176 - 25 - 604

Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut 200 144 39

Laitemyynti ja muu liiketoiminta 36 21 71

Käyttökate liiketoiminta-alueittain
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Markkamääräiset luvut on muutettu euroiksi kurssilla
5,94573 mk/euro. Osavuosikatsauksessa esitetyt osak-
kuusyhtiöiden ja muiden merkittävien sijoitusten tiedot
perustuvat yhtiöiltä saatuihin raportteihin tai yhtiöiden
julkistamiin pörssitiedotteisiin.

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Konsernin avainluvut

          Heinä-syyskuu         Tammi-syyskuu            Koko vuosi

MEUR 2000 1999 2000 1999     Muutos, % 1999

Liikevaihto 510 450 1 497 1 338 12 1 849

Käyttökate 808 179   1 963   488 302 668
Vertailukelpoinen käyttökate 116  175  410 484 - 15 647

- suhteessa liikevaihtoon (%)   23   39 27   36 35

Liikevoitto 730 111 1 739 285   510 387
Vertailukelpoinen liikevoitto 38 107 186 281 - 34 366

- suhteessa liikevaihtoon (%) 7 24 12   21 20

Osuus osakkuusyritysten tuloksista 45   53 103   104 - 1 110

Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja 781   160 1 836   384 378 497
Vertailukelpoinen voitto ennen
satunnaiseriä ja veroja 89   156 283 380 - 26 476

- suhteessa liikevaihtoon (%)   17   35 19   28 26

Nettotulos 738 122 1 440 290 397 370
Vertailukelpoinen nettotulos 67 118 151 286 - 47 355

- suhteessa liikevaihtoon (%) 13 26 10 21 19

Sijoitetun pääoman tuotto (%) 49 26 44 22 20
Oman pääoman tuotto (%) 103 30 78 25 23

Omavaraisuusaste (%) 35 53 35 53 51

Liiketoiminnan kassavirta 86 135 268 273 - 2 442
Investoinnnit käyttöomaisuuteen 93 73 260 205 27 338

Investoinnit osakkeisiin 940 159 1 774 175 410

Henkilöstö keskimäärin  10 189 9 162 11 9 270

Tulos/osake (ilman satunnaiseriä) (euroa) 0,99  0,17 2,01 0,40 403 0,51
Nettotulos/osake (euroa) 1,00 0,17 1,96 0,40 391 0,51
Vertailukelpoinen nettotulos/osake (euroa) 0,09 0,17 0,21 0,40 - 48 0,49

Oma pääoma/osake (euroa) 4,34 2,32 4,34 2,32 87 2,49

Osakkeiden lukumäärä
kauden lopussa (1 000 kpl)  742 984 722 000 742 984 722 000 3  722 000
Osakkeiden keskimääräinen

lukumäärä (1 000) kpl 742 984 722 000 733 544 722 000 2 722 000
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Tammi-syyskuun tuloskehitys

Konsernin liikevaihto katsauskaudella tammi-syys-
kuussa 2000 oli 1 497 milj. euroa (1 338 milj. euroa
tammi-syyskuussa 1999) eli nousua edellisvuoden vas-
taavasta kaudesta oli 12 %. Liikevaihtoa kasvatti edel-
leen varsinkin Matkaviestintä, jonka osuus konsernin
liikevaihdosta katsauskaudella oli 55 % (53). Sonera
on korjannut kiinteästä matkaviestinverkkoon soitet-
tujen puhelujen liikevaihdon jaksotus- ja jakautumis-
perusteita kuluvan vuoden toisen ja kolmannen vuosi-
neljänneksen välillä. Korjaus pienensi kolmannella
neljänneksellä Matkaviestinnän ja nosti Kiinteän
verkon puhelu- ja datapalveluiden liikevaihtoa noin
15 milj. eurolla, mikä vaikuttaa vuosineljännesten ver-
tailukelpoisuuteen.

     Heinä-syyskuu    Tammi-syyskuu Koko vuosi

MEUR 2000 1999 2000 1999  Muutos, % 1999

Matkaviestintä 265  251  818  708  16  966

Mediaviestintä ja

uudet palvelut 51  33  145  104  39  140

Kiinteän verkon

puhelu- ja datapalvelut 153  130  426  415 3  570

Laitemyynti ja

muu liiketoiminta 41  36  108  111 - 3  173

Konserni  510  450  1 497  1 338  12 1 849

Liikevaihto

Soneran osakkuusyhtiöiden (omistus 20-50 %) liike-
vaihto ei sisälly konsernin liikevaihtoon. Osakkuus-
yhtiöiden arvioitu yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi
29 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta ja oli tammi-
syyskuussa suuruudeltaan 3 788 milj. euroa (2 930).

Katsauskauden käyttökate oli 1 963 milj. euroa (488),
johon sisältyy liiketoiminnan muihin tuottoihin toisella
vuosineljänneksellä kirjattu ei-kassavirtavaikutteinen
voitto Aerialin ja VoiceStreamin fuusiosta sekä kol-
mannella neljänneksellä kirjattu Turkcellin myynti-
voitto 680 milj. euroa. Kertaluonteisista eristä puh-
distettu vertailukelpoinen käyttökate oli 410 milj. euroa
(484) ja vertailukelpoinen käyttökateprosentti oli
27 % (36). Ilman uusiin liiketoimintoihin tehtyjä lisä-
panostuksia käyttökateprosentti oli edellisvuotista kor-
keampi.

Liiketoiminnan kulut nousivat yhteensä 26 % edellisen
vuoden vastaavaan kauteen verrattuna eli liikevaihdon

nousua nopeammin lähinnä uusiin liiketoimintoihin
tehtyjen kehitys- ja markkinointipanostusten takia. Pal-
velu- ja tavaraostojen kulut nousivat 15 %, henkilös-
tökulut 28 % ja muut liiketoiminnan kulut 48 % edel-
lisvuotisesta.

Konsernin liikevoitto tammi-syyskuussa oli 1 739 milj. euroa
(285). Katsauskaudelle kirjatut poistot olivat 224 milj. euroa
(203).

     Heinä-syyskuu     Tammi-syyskuu Koko vuosi

MEUR 2000 1999 2000 1999  Muutos 1999

Matkaviestintä 97  97  295  258  + 37  345

Mediaviestintä ja

uudet palvelut - 102  - 18  - 204  - 34  - 170  - 60

Kiinteän verkon

puhelu- ja datapalvelut 27  26  113 64 + 49 98

Laitemyynti ja

muu liiketoiminta 28  6  20  -3 + 23  4

Voitto Aerial/Voice-

Stream-fuusiosta - - 835 - + 835 -

Voitto Turkcellin

osakemyynnistä 680 - 680 - + 680 -

Konserni 730  111  1 739  285  + 1 454 387

Liikevoitto

     Heinä-syyskuu     Tammi-syyskuu Koko vuosi

MEUR 2000 1999 2000 1999  Muutos 1999

Matkaviestintä 126  126  388  348  + 40  468

Mediaviestintä ja

uudet palvelut - 88  - 14  - 176  - 25  - 151  - 47

Kiinteän verkon

puhelu- ja datapalvelut 56  53  200  144 + 56 200

Laitemyynti ja

muu liiketoiminta 34  14  36  21 + 15  47

Voitto Aerial/Voice-

Stream-fuusiosta - - 835 - + 835 -

Voitto Turkcellin

osakemyynnistä 680 - 680 - + 680 -

Konserni  808  179  1 963  488  + 1 475 668

Käyttökate

Soneran osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 103
milj. euroa (104). Vuoden 2000 alusta käyttöönotetun
uuden laskentakäytännön mukaisesti lukuun sisältyvät
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Turkcellista vuoden 1999 viimeisen neljänneksen ja
vuoden 2000 ensimmäisen ja toisen neljänneksen
tulokset.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 6 milj. euroa (5).
Sonera on kolmannella vuosineljänneksellä ottanut
käyttöön laskentakäytännön, jonka mukaisesti kesken-
eräisiin käyttöomaisuusinvestointeihin kohdistuvat
korkomenot aktivoidaan taseeseen ja kirjataan kuluksi
tulevina vuosina osana käyttöomaisuuden poistoja.
Muutos ei käytännössä vaikuta edelliskausien vertai-
lukelpoisuuteen, mutta Sonera katsoo sen jatkossa an-
tavan oikeamman kuvan konsernin tuloksesta ja talou-
dellisesta asemasta. Muutoksen seurauksena aktivoitiin
tammi-syyskuussa konsernitulokseen sisältyviä korko-
menoja yhteensä 6 milj. euroa.

Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja oli 1 836 milj.
euroa (384). Katsauskaudelle kirjatut tuloverot olivat
362 milj. euroa (93) ja konsernin efektiivinen vero-
kanta oli 20 % (24).

Osakekohtainen tulos ennen laskentakäytännön muu-
tosten kumulatiivista vaikutusta oli 2,01 euroa (0,40)
ja laskentakäytännön muutosten kumulatiivisella vai-
kutuksella korjattuna 1,96 euroa. Kertaluonteisista eris-
tä puhdistettu vertailukelpoinen nettotulos/osake oli
0,21 euroa (0,40).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 44 % (22) ja oman pää-
oman tuotto 78 % (25).

Liiketoiminta-alueet

Matkaviestintä

Matkaviestinnän kotimaan liiketoiminta on säilynyt va-
kaalla kasvu-uralla ja yhtiön näkemyksen mukaan So-
neran GSM-markkinaosuus on vuoden 2000 aikana jo-
pa hieman vahvistunut. Kuluvan vuoden toisella nel-
jänneksellä Sonera sai 68 % osuuden valtakunnallisesta
GSM-liittymien nettokasvusta.

Matkaviestinnän tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi
16 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 818 milj.
euroa (708). Erityisen voimakkaasti kasvoi lisäarvo-
palveluiden liikevaihto, joka nousi tarkastelukaudella
40 % ja oli 81 milj. euroa (58). Käyttökate nousi
388 milj. euroon (348) ja liikevoitto 295 milj. euroon
(258).

Soneran matkaviestintäliiketoimintaan kuuluu varsi-
naisen kotimaan matkaviestinnän lisäksi myös kan-
sainvälinen matkaviestinliiketoiminta, kuten UMTS-
hankkeet. Kansainvälisen liiketoiminnan aiheuttamat
kulut olivat noin 10 milj. euroa edellisvuotista enem-
män. Soneran kotimaan matkaviestinnän käyttökate-
prosentti oli edellisen vuoden tasolla eli yli 47 %.

Soneran matkaviestintäliittymän keskimääräinen kuu-
kausikäyttö nousi 139 minuuttiin (129) ja keskimää-
räinen kuukausituotto 40,9 euroon (38,2).

Lisäarvopalveluiden osuus matkaviestinnän liikevaih-
dosta oli katsauskauden aikana noin 10 % (noin 8).
Soneran GSM-liittymästä lähetettiin katsauskauden
aikana keskimäärin 25 tekstiviestiä kuukaudessa (20).
Sonera odottaa lisäarvopalvelujen käytön kasvavan
palveluiden ja päätelaitteiden kehittymisen myötä
tulevaisuudessa edelleen.

Tekstiviestipalvelujen käyttöaktiivisuus on kehittynyt
positiivisesti. Perustekstiviestejä lähetti katsauskauden
aikana kuukausittain keskimäärin noin 68 % (noin 60)
Soneran GSM-asiakkaista. Sisältöpalvelujen käyttö
yleistyi edelleen, katsauskaudella palveluita käytti kuu-
kausittain keskimäärin yli 30 % (noin 24) GSM-asiak-
kaista.

Soneran GSM-liittymien määrä kasvoi tammi-syys-
kuussa 12 % (16) ja oli katsauskauden päättyessä
2 179 564 (30.9.1999: 1 849 098 ja 31.12.1999:
1 938 644). Sonera laajensi syksyllä Kotisoitto-palve-
luaan kattamaan neljä liittymää aikaisemman kahden
sijaan. Toimenpiteen uskotaan osaltaan kiihdyttävän
kiinteän verkon liittymien korvautumista matkapuhe-
linliittymillä ja vahvistavan asiakasuskollisuutta.

GSM-liittymien vaihtuvuus katsauskauden aikana oli
vuositasolle muutettuna 13 % (15). Ns. asiakasvaih-
tuvuus (verkosta poistuneet asiakkaat) oli vain 10 %
(13). Asiakasvaihtuvuutta laskettaessa on poistettu
tapaukset, joissa esim. yksityishenkilön liittymä vaih-
detaan työnantajan liittymäksi siten, että  ainoastaan
liittymän omistaja vaihtuu, mutta asiakassuhde jatkuu.
Sonera pyrkii myös jatkuvin toimenpitein parantamaan
asiakasuskollisuutta asiakkaille etua tuottavilla pal-
velu- ja yhteistyömuodoilla. Soneran kuluttaja-asiak-
kaat saavat esimerkiksi matkapuhelinlaskuistaan Kes-
ko-kauppaketjun liikkeissä ostohyvitykseen oikeutta-
via Plussa-pisteitä.
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NMT-liittymien määrä oli katsauskauden lopussa 114 616
(227 435), joista NMT 450 –liittymiä oli 62 919 (97 119)
ja NMT 900 -liittymiä 51 697 (130 316). Kaikkien
matkaviestintäliittymien yhteismäärä oli 2 294 180
(30.9.1999: 2 076 533 ja 31.12.1999: 2 136 241).

Valtioneuvosto myönsi tammikuussa kolmannen val-
takunnallisen GSM-toimiluvan Suomen 2 G Oy:lle,
jonka piti alkuperäisten lupaehtojen mukaan aloittaa
kaupallinen toiminta 1.9.2000 mennessä. Liikennemi-
nisteriö myönsi elokuussa Suomen 2 G Oy:lle lisäaikaa
ja yritys on sittemmin ilmoittanut verkkonsa olevan
valmis kaupalliseen käyttöönottoon kuluvan vuoden
loppuun mennessä.

Maaliskuussa Sonera ilmoitti allekirjoittaneensa Sau-
nalahti Oyj:n kanssa palveluoperaattorisopimuksen.
Saunalahti ostaa Soneralta matkaviestintäverkon ka-
pasiteettia, jonka avulla se myy asiakkailleen kehittä-
miään langattomia palveluja. Sonera teki ensimmäi-
sen vastaavan sopimuksen tammikuussa 1999 RSL
COM Finland Oy:n kanssa. Saunalahden ja RSL COM
Finlandin palveluoperaattoriliittymät eivät sisälly
Soneran ilmoittamiin GSM-liittymämääriin.

Toukokuussa Sonera testasi onnistuneesti pakettikyt-
kentäistä GPRS-verkkoaan. Sonera on myös päättänyt
ryhtyä tarjoamaan GPRS-yhdysliikenneverkon kan-
sainvälisiä testiyhteyksiä pakettimuotoisen matkavies-
tinnän operaattoreille. Soneran GPRS-verkon kaupal-
linen käyttöönotto ajoittunee vuoden 2001 alkuun.
Syyskuussa Sonera ja Nokia toteuttivat maailman en-
simmäisen GRX-pohjaisen GPRS-verkkovierailun.
GRX on keskitetty IP-reititysverkko, jonka tarkoituk-
sena on yhdistää eri operaattoreiden GPRS-verkkoja.

Soneralla on Suomessa ns. kolmannen sukupolven
matkaviestintäverkko-toimilupa. Maaliskuussa Sone-
ran vähemmistöomistus Xfera Móviles S.A. (Soneran
omistusosuus 15 %) sai kolmannen sukupolven toi-
miluvan Espanjassa. Sonera aikoo investoida Xferaan
vuosina 2000-2004 omana pääomana yhteensä 350
milj. euroa.

Elokuussa Soneran osakkuusyhtiö Marabu Vermögens-
verwaltung GmbH (Sonera 42,8 %, Telefónica Móviles
S.A. 57,2 %) sai huutokaupan tuloksena kolmannen
sukupolven viestintäverkon toimiluvan Saksassa.
Huutokaupan ensimmäisessä vaiheessa Marabu-kon-
sortio sai kaksi 2 x 5 megahertsin kanavanippua yhteensä

8 408 milj. eurolla ja toisessa vaiheessa lisäksi 1 x 5
megahertsin kanavanipun 63 milj. eurolla. Soneran
osuus lisenssimaksusta oli noin 3,6 miljardia euroa. Kon-
sortiossa oli alunperin mukana 30 %:n osuudella myös
brittiläinen operaattori Orange, joka joutui kuitenkin ve-
täytymään konsortiosta, kun France Telecom osti
Orangen. Konsortio voi halutessaan ottaa mukaan myös
muita omistajia, mikäli niiden katsotaan strategisesti
hyödyntävän tai täydentävän omistuspohjaa.

Elokuussa Sonera ja norjalainen teleoperaattori Enitel
ASA jättivät yhteisyrityksensä (50/50) Broadband Mo-
bile ASA:n nimissä hakemuksen kolmannen sukupol-
ven matkaviestintätoimiluvan saamiseksi Norjasta. Ha-
kemusten perusteella myönnetään enintään neljä toi-
milupaa, ja luvista peritään 200 miljoonan Norjan kruu-
nun lupamaksu.

Syyskuussa Soneran (45 %), Telefónican (20 %) ja ruot-
salaisen sijoitusrahaston Industri Kapital AB:n (35 %)
yhteisyritys Reach Out Mobile jätti Ruotsin televiran-
omaisille lupahakemuksen kolmannen sukupolven toi-
miluvan saamiseksi Ruotsista. Reach Out Mobile ai-
koo lisäksi hakea toisen sukupolven GSM-toimilupaa
Ruotsista. Myös Ruotsissa jaetaan neljä kolmannen su-
kupolven toimilupaa hakemusten perusteella, ja niistä
peritään nimellinen 100 000 Ruotsin kruunun toimi-
lupamaksu.

Mediaviestintä ja uudet palvelut

Mediaviestinnän ja uusien palvelujen liikevaihto kas-
voi katsauskaudella 39 % ja oli 145 milj. euroa (104).
Katsauskauden käyttökate oli -176 milj. euroa (-25) ja
liiketappio 204 milj. euroa (liiketappio 34). Kannatta-
vuutta heikensivät merkittävät tuotekehitykseen, mark-
kinointiin ja uusien liiketoimintojen aloittamiseen koh-
distetut panostukset.

Sonera yhtiöitti langattoman portaaliliiketoimintansa
1.2.2000 Sonera Zed Oy:ksi. Sonera Zedin Suomessa
rekisteröityneiden käyttäjien määrä oli syyskuun
lopussa noin 223 000 (31.12.1999 noin 127 000 ja
30.6.2000 noin 195 000). Katsauskauden aikana
Sonera Zed teki yhteistyösopimukset saksalaisen
Hutchison Telecomin, hollantilaisen KPN Mobilen,
singaporelaisen MobileOnen (M1), filippiiniläisen
Smart Communicationsin sekä osittain omistamiensa
Turkcellin ja Powertelin kanssa Zed-palvelujen tarjoa-
misesta näiden operaattoriyhtiöiden markkinoilla.
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Zedin potentiaalisten käyttäjien määrä oli katsauskau-
den lopussa noin 25 miljoonaa.

Elokuussa Sonera Zed julkisti langattomat lisäarvo-
palvelunsa Hollannissa. Matkaviestinpäätelaitteille tar-
koitetut Zedin viestintä-, tieto-, viihde-, hakemisto- ja
asiointipalvelut ovat tarjolla Hollannissa KPN:n verkon
kautta.

Syyskuussa Sonera Zed solmi yhteistyön Nokia Net-
worksin kanssa. Sopimukseen kuuluu matkaviestinnän
lisäarvopalvelujen alustojen kehittämisen lisäksi jär-
jestelmäintegraation sekä myynnin ja markkinoinnin
yhteistyötä.

Sonera yhtiöitti langattoman varmenneliiketoimintan-
sa 1.1.2000 Sonera SmartTrust Oy:ksi. Huhtikuussa
Sonera hankki ruotsalaisen Across Holding AB:n ko-
ko osakekannan. Acrossin tarjoamat langattomat
internet-pohjaiset palvelualustat mahdollistavat muun
muassa sovellusten ja päätelaitteiden hallinnan mat-
kaviestintäverkon kautta.  Yhtiön osakkeet siirretään
Sonera SmartTrust -alakonserniin. Sonera maksoi
hankinnan laskemalla liikkeelle 16 732 055 uutta osaketta.
Kaupantekopäivänä 18.4.2000 Soneran osakkeen
keskikurssi Helsingin pörssissä oli 52,84 euroa.

Kesäkuussa Sonera hankki niinikään ruotsalaisen iD2
Holding AB:n koko osakekannan. iD2 tarjoaa julkisen
avaimen salausmenetelmään (PKI, Public Key
Infrastructure) ja älykorttitekniikkaan perustuvia tur-
vallisia tunnistusratkaisuja Internetiin. Myös iD2:n
osakkeet siirretään Sonera SmartTrust-alakonserniin.
Kauppa maksettiin laskemalla liikkeeseen 4 802 431
uutta Sonera Oyj:n osaketta. Kaupantekopäivänä
27.6.2000 Soneran osakkeen  keskikurssi Helsingin
pörssissä oli 52,19 euroa.

Sonera SmartTrust ja Nokia Networks allekirjoittivat
syyskuussa maailmanlaajuisen, langattoman sähköisen
kaupankäynnin turvaratkaisuja ja muita langattoman
internetin tuotteita koskevan kaksipuolisen jälleen-
myyntisopimuksen.

Sonera SmartTrustin tilauskanta oli syyskuun lopussa
runsaat 15 milj. euroa, mikä on noin 50 % korkeampi
kuin kesäkuun lopun tilanteessa. Sonera SmartTrust
-yhtiöiden tammi-syyskuun aikana saamien tilausten
yhteisarvo oli runsaat 24 milj. euroa.

Sonera yhtiöitti verkkoriippumattoman Sonera Plaza
-liiketoimintansa 1.7.2000 Sonera Plaza Oy:ksi. So-
neran internet-liittymäasiakkaiden määrä kotimaan
kuluttajasegmentissä oli katsauskauden lopussa noin
231 000 (31.12.1999: noin 216 000). Suomen Gallup
Markkinatutkimus Oy:n elokuussa tekemän tutkimuk-
sen mukaan Sonera on kuluttajien internet-yhteyden-
tarjoajana noin 38 % markkinaosuudellaan edelleen
selvä markkinajohtaja. Maaliskuussa tehdyn tutkimuk-
sen mukaan Sonera on selvä markkinajohtaja myös yri-
tyssegmentissä ja erityisesti suurissa, yli 250 henkilön
yrityksissä, joissa sen markkinaosuus on 47 %.

Syyskuussa Sonera kertoi perustavansa finanssipalve-
luita tuottavan Sonera Plaza Finanssipalvelut Oy:n,
jonka osakkaaksi 20 % osuudella tulee Osuuspankki-
ryhmän omistama OP-Kotipankki Oyj. Perustettava
yhtiö välittää kuluttaja-asiakkaille finanssipalveluita
verkossa ja kehittää näihin palveluihin liitettäviä lisä-
arvopalveluita.

Sonera yhtiöitti sovelluspalvelu- eli ASP-liiketoimin-
tansa (Application Service Provision) 1.6.2000 Sonera
Juxto Oy:ksi. Yhtiö tähtää kansainvälisesti merkittä-
väksi sovelluspalvelujen tarjoajaksi, joka kehittää ja
tarjoaa sovellus- ja hallintapalveluja yritysasiakkaille.
Sonera Juxto tarjoaa internetin kautta myös mm.
Lotuksen ja Microsoftin ohjelmistoja sekä mySAP.com
-sovellusten hallintapalveluja. Yhtiö kehittää erityisen
voimakkaasti sovelluspalvelujen langatonta käyttöä.

Toukokuussa Sonera kertoi perustavansa hakemisto-
palveluyrityksen Iso-Britanniaan yhdessä irlantilaisen
Conduit Plc:n kanssa. Perustettava yritys ryhtyy tarjoa-
maan kansallisia ja kansainvälisiä hakemistopalveluja.
Sonera osti myös 12,5 % Conduitin osakekannasta. Li-
säksi Sonera osti osake-enemmistön ranskalaisesta
Intra Call Center S.A:sta. Uusien sijoitusten myötä So-
nera laajentaa hakemistoliiketoimintaansa Euroopassa.

Kesäkuussa Sonera ilmoitti tuovansa markkinoille
maailman ensimmäiset paikannuspalvelut matkavies-
tinoperaattoreille. Paikannuspalvelut toimivat kaikissa
GSM-puhelimissa puhe-, WAP-, datapuhelu- ja
tekstiviestiyhteyksillä. Soneran tarjoamaan paikannus-
palveluun voidaan myös yhdistää muita paikannustek-
nologioita. Ensimmäiset sovellukset otetaan käyttöön
Soneran verkossa syksyn kuluessa.

Elokuussa Sonera luopui kaupasta, jolla se olisi ostanut
34 % osuuden lähetys- ja siirtoverkoista sekä radio- ja
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televisioverkoista vastaavasta Yleisradion kokonaan
omistamasta Digita Oy:stä. Kilpailuneuvosto asetti
heinäkuussa kaupan hyväksymisen ehdoksi, ettei So-
nera saa tulevaisuudessa hakea digitaalitelevisiotoimi-
lupaa tai sen siirtoa itselleen. Soneran mielestä toimi-
lupa ja siten yleisradio- ja teleteknologian lähentymisen
tukeminen on välttämätöntä Suomen aseman säilyt-
tämiseksi digi-TV:n kehityksen kärkimaiden joukossa,
minkä takia Sonera jätti valtioneuvostolle toimilupa-
hakemuksen 5.10.2000.

Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut

Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelujen liikevaihto
kasvoi katsauskaudella 3 % ja oli 426 milj. euroa (415).
Katsauskauden käyttökate oli 200 milj. euroa (144) ja
liikevoitto 113 milj. euroa (64).  Kannattavuus parani
muun muassa osakkuusyhtiö HanseNetin myynnistä
kirjatun 22 milj. euron myyntivoiton ja alentuneiden
operaattorikorvausten takia.

Kotimaanpuheluiden liikevaihto kasvoi 3 % ja oli
187 milj. euroa (182). Alentuneiden kaukopuhelumi-
nuuttien määrän ja alhaisemman paikallisverkkomak-
sun vaikutusta kompensoivat kasvaneet paikallisverk-
kominuutit sekä kauko- ja paikallispuheluiden hinnan-
korotukset kesällä 1999 ja 2000.

Ulkomaanpuheluiden markkinaosuuden pieneneminen
sekä varsinkin hintatason lasku alensivat ulkomaan-
puheluiden liikevaihtoa 14 %:lla 80 milj. euroon (93).

Datapalvelujen ja vuokrajohtojen yhteenlaskettu
liikevaihto kasvoi 14 % ja oli 159  milj. euroa (140).
Pietarin ja Moskovan välisen valokaapelin kaupallinen
käyttöönottolupa saatiin helmikuussa ja kaapelin
kapasiteetin myynti on sujunut hyvin sekä kasvanut
etenkin syksyn aikana.

Toukokuussa Sonera ryhtyi tarjoamaan ADSL-liittymiä
myös kuluttajille. Kiinteään kuukausihintaan ilman
erillisiä käyttökuluja tarjottava Sonera Koti-ADSL -
liittymä sopii internetiä monipuolisesti käyttäville
kuluttaja-asiakkaille sekä etätyön tekijöille. ADSL-
liittymän saatavuusalue kattaa jo suuren osan Suomen
kaupungeista.

Kesäkuussa Sonera ilmoitti ryhtyvänsä tarjoamaan
internet-palveluja myös Elisa Communications Oyj:n
ADSL-liittymäasiakkaille. Sonera tähtää tilaajajohdon
kaksoiskäytöllä (lainsäädännön odotetaan valmistuvan
vuoden 2001 alkupuolella) myös omaan ADSL-liitty-
mätarjontaan erityisesti suur-Helsingin alueella.

Sonera yhtiöitti 1.1.2000 paikallisverkkoliiketoimin-
tansa Sonera Entrum Oy:ksi ja runkoverkkoliiketoi-
mintansa Sonera Carrier Networks Oy:ksi.

Syyskuussa Soneran runkoverkkoliiketoimintaa hoi-
tava Sonera Carrier Networks Oy hankki täydet kiin-
teän verkon operaattorioikeudet Iso-Britanniassa.
Lisenssin avulla Sonera voi kehittää kansainvälistä
gateway-liiketoimintaansa Iso-Britanniassa.

Laitemyynti ja muu liiketoiminta

Laitemyynnin ja muun liiketoiminnan yhteenlaskettu
liikevaihto aleni  3 %:lla 108 milj. euroon (111). Käyt-
tökate oli 36 milj. euroa (21) ja liikevoitto 20 milj.
euroa (liiketappio 3).

Laitemyynnin liikevaihto pysyi edellisvuotisella tasolla
ja oli 82 milj. euroa (82). Kasvua hidastaa osaltaan
myös loppuvuoden 1999 vilkas myynti yritysten uu-
sittua laitteistoaan ja järjestelmiään vuosituhannen
vaihteen alla. Rakentamisen ja kunnossapidon sekä
muun liiketoiminnan liikevaihto laski edellisvuoden
vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 26 milj. euroa (29).

Syyskuussa Soneran rakentamis- ja kunnossapitoliike-
toimintoja hoitava Primatel Oy myi Fortumille 40 %
osuutensa mastorakenteita suunnittelevasta ja asen-
tavasta sekä matkaviestintukiasemia toimittavasta
Transmast Oy:stä. 22.9.2000 tehdyn kaupan myötä
Transmastista tuli Fortumin kokonaan omistama tytär-
yhtiö. Soneran kaupasta kirjaama myyntivoitto oli 12
milj. euroa, joka sisältyy Laitemyynnin ja muun liike-
toiminnan käyttökatteeseen.
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Osakkuusyhtiöt ja muut merkittävät
sijoitukset

Soneran matkaviestinnän ja kiinteän verkon osakkuus-
yhtiöiden arvioitu yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi
katsauskaudella 28 % ja oli 2 810 milj. euroa (2 188).
Liikevaihtolukuihin eivät sisälly muita palveluja tuot-
tavat osakkuusyhtiöt, kuten TietoEnator Oyj.

Matkaviestinnässä toimivien osakkuusyhtiöiden yh-
teenlaskettu asiakasmäärä nousi katsauskauden lopussa
arviolta noin 11,5 miljoonaan (31.12.1999: 7,3 ja
30.6.2000: 9,3). Sellaisten matkaviestinnän vähemmis-
töomistusten, jotka eivät ole Soneran osakkuusyhtiöitä,
yhteenlaskettu asiakasmäärä oli katsauskauden lopussa
arviolta noin 4,7 miljoonaa (31.12.1999: 0,9 ja
30.6.2000: 3,9).  Kiinteän verkon palveluja toimittavien
osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu liittymämäärä kat-
sauskauden lopussa oli noin 2,4 miljoonaa (31.12.1999
ja 30.6.2000: 2,4).

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

                                Tammi-syyskuu Koko vuosi

MEUR 2000 1999  Muutos 1999

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (1) 103  124  - 21  154

Aerial Communications, Inc. - 12  - 24  + 12  - 34

Muut matkaviestintäoperaattorit 31 29 + 2 36

Kiinteän verkon operaattorit 29 27 + 2 27

Palveluoperaattorit - 1  - 8 + 7  - 11

Muut osakkuusyhtiöt 9 13 - 4 16

Liikearvon poistot - 56 - 57 + 1 - 78

Yhteensä 103  104  - 1 110

(1)  Tammi-syyskuun 2000 tuloksena on käytetty tulosta yhdeksän kuukauden
jaksolta lokakuu 1999 - kesäkuu 2000. Vuoden 1999 vertailulukuja ei ole
oikaistu.

Sonera muutti vuoden 2000 alusta lähtien lasken-
takäytäntöään Turkcellin kohdalla siten, että Soneran
kunkin neljänneksen tulokseen sisältyy Turkcellista
edellisen vuosineljänneksen tulos. Laskentakäytännön
muutoksen syynä oli kesä-heinäkuussa 2000 toteutettu
Turkcellin yksityistämismyynti ja listautuminen, jonka
jälkeen Sonera raportoi ainoastaan Turkcellin kaikille
osakkeenomistajilleen julkistamaa tietoa.

Turkissa joulukuun 1999 alussa käyttöönotettu mat-
kapuhelinvero on voimassa kuluvan vuoden loppuun

saakka ja sen suuruus on 25 % kuukausittaisen
puhelinlaskun arvonlisäverottomasta loppusummasta.

Turkcellin osakkeenomistajat toteuttivat kesä-heinä-
kuussa Turkcellin yksityistämismyynnin. Ennen osa-
kemyyntiä Sonera hankki noin 0,6 %:n lisäosuuden
Turkcellista, jonka jälkeen Sonera omisti noin 41,6 %
yhtiöstä. Sonera myi varsinaisessa osakemyynnissä
9 796 263 636 osaketta ja sen jälkeen järjestetyssä,
osakemyynnin järjestäjille suunnatussa lisämyynnissä
450 204 847 osaketta, yhteensä siis 10 426 468 483
osaketta, mikä vastaa noin 10,3 % osuutta Soneran
ennen osakemyyntiä omistamista Turkcellin osak-
keista. Turkcellin osakkeet myytiin 10.7.2000 tapah-
tuneen hinnoittelun perusteella hintaan 44 000 Turkin
liiraa per osake eli 17,60 dollaria per ADS (yksi ADS
eli American Depositary Share vastaa 250 osaketta).
Soneran osakemyynnistä saama kokonaismyyntitulo
järjestelypalkkioiden jälkeen oli 704 milj. dollaria ja
myyntivoitto 680 milj. euroa, jonka Sonera kirjasi
kolmannen vuosineljänneksen tulokseensa.

Osakemyynnin jälkeen Soneran osuus Turkcellista on
noin 37,3 %. Sonera omistaa noin 13,3 % Turkcellista
suoraan sekä noin 24,0 % välillisesti Turkcell Holding
A.S. -omistusyhtiön kautta. Turkcell Holding (Sonera
47,09 % ja Çukurova-ryhmittymä 52,91 %) omistaa
51 % Turkcellin osakkeista.

Turkcell listautui osakemyynnin yhteydessä Istanbulin
ja New Yorkin pörsseihin. Ensimmäisen kaupankäyn-
tipäivän 11.7.2000 viimeinen kaupantekokurssi New
Yorkin pörssissä oli 17,625 dollaria per ADS.
Noteeraus syyskuun lopussa oli 11,00 dollaria per
ADS, jonka mukainen Turkcellin markkina-arvo oli
noin 11 miljardia dollaria.

Tammikuussa Turkcell sekä sen pääomistajat Sonera
ja Çukurova-ryhmittymä päättivät yhteisen Fintur
Holdings B.V. -omistusyhtiön perustamisesta. Yhtiön
tarkoituksena on omistaa ja kehittää Turkcellin osak-
kuuksia Turkin ulkopuolisissa GSM-operaattoreissa
sekä eräitä Turkcellin tytäryhtiöitä. Sonera hankki
35 %:n osuuden yhtiöstä sijoittamalla 127 miljoonaa
dollaria toukokuussa.

Yhdysvaltain liittovaltion televiestintäviranomainen
(FCC) myönsi 30.3.2000 lopullisen luvan Aerialin ja
VoiceStream Wireless Corporationin fuusiolle. Sonera
omistaa 4.5.2000 tapahtuneen fuusion ja aiemmin
helmikuussa tekemänsä 500 miljoonan dollarin
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sijoituksen jälkeen noin 7,9 % (täysin laimennettuna)
uudesta yhtiöstä, jota ei yhdistellä osakkuusyhtiönä
Soneran konsernitulokseen. Aiemmin Aerialia käsi-
teltiin osakkuusyhtiönä. VoiceStreamin markkina-arvo
30.9.2000 oli noin 25 miljardia dollaria.

Fuusiosta kirjattiin Soneran toisen vuosineljänneksen
konsernitulokseen kertaluonteinen voitto 835 milj.
euroa, joka määräytyi fuusiossa vastikkeena saatujen
VoiceStreamin osakkeiden markkina-arvosta fuusio-
päivänä. Fuusiosta kirjattavalla voitolla ei ollut Sone-
ralle kassavirtavaikutusta. Sonera sai huhtikuussa
keskusverolautakunnalta ennakkoratkaisun, jonka
mukaan Aerialin ja VoiceStreamin fuusio on Suomessa
Soneran kannalta veronalainen tapahtuma. Sonera
valitti ratkaisusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja
katsoi, että myös yhdysvaltalainen fuusio tulisi
Suomen verolainsäädännön mukaan käsitellä nor-
maalina sulautumisena ilman verovaikutuksia fuusio-
hetkellä. Syyskuussa KHO ilmoitti hylänneensä
Soneran valituksen äänin 4-1. Maksettavan veron suu-
ruus on noin 216 milj. euroa, joka sisältyi jo Soneran
toisen vuosineljänneksen tulokseen.

Kesäkuussa Soneran liettualainen osakkuusyhtiö
Lietuvos Telekomas (30 %) listautui Liettuan ja
Lontoon pörsseihin. Listautumismyynnissä yksi
pääosakkaista, Liettuan valtio, vähensi omistuksensa
35 %:sta noin 10 %:iin. Lietuvos Telekomasin
markkina-arvo 30.9.2000 oli noin 507 milj. euroa.

Elokuussa Soneran 90-prosenttisesti omistama
tanskalainen tytäryhtiö Tilts Communications A/S
käynnisti välimiesmenettelyn Latvian Tasavaltaa
vastaan Pariisin kansainvälisen kauppakamarin
sääntöjen mukaan Tukholmassa. Välimiesmenettelyn
syynä on vuonna 1993 Latvian Tasavallan ja ja Tiltsin
välillä allekirjoitettu sopimus, jonka mukaisesti Lat-
vian kiinteän verkon operaattorilla Lattelekom SIA:lla,
josta Tilts omistaa 49 % ja Latvian valtio 51 %, olisi
yksinoikeus tarjota kiinteän verkon peruspalveluita
aina vuoden 2013 loppuun saakka. Latvian Tasavalta
on kuitenkin sopimuksesta poiketen tehnyt sitou-
muksen World Trade Organizationille Lattelekomin
yksinoikeuksien poistamisesta 1.1.2003 mennessä.

Soneran omistusosuus TietoEnator Oyj:ssä on laskenut
alle 20 %:n yhtiön tekemän suunnatun annin vuoksi.
Sonera ei enää yhdistele TietoEnatoria osakkuusyh-
tiönä omaan konsernitilinpäätökseensä vuoden 2000
viimeisestä neljänneksestä lähtien.

Rahoitusasema

Konsernin liiketoiminnan tuottama kassavirta oli
268 milj. euroa (273). Korollinen nettovelka nousi kat-
sauskauden aikana pääosin uusien osakeinvestointien
seurauksena ja oli katsauskauden lopussa 4 988 milj.
euroa (31.12.1999: 1 181). Omavaraisuusaste kat-
sauskauden lopussa oli 35 % ja nettovelkaantumisaste
154 % (31.12.1999: 51 ja 65). Mikäli korollisesta
nettovelasta vähennetään korolliset lainasaamiset
2,7 miljardia euroa, on näin laskettu nettovelkaan-
tumisaste 69 %. Varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2000
päättämä osingonjako 87 milj. euroa maksettiin
osakkeenomistajille 3.4.2000.

Nettorahoituskulut olivat 6 milj. euroa (5). Lukuun
sisältyy 17 milj. euroa (8) osinkotuottoja sijoituksista
venture capital –rahastoihin sekä 4 milj. euroa Liban-
cell S.A.L:ilta (3). Nettokorkokulut olivat 41 milj.
euroa (19).

Rahoitustuotot ja -kulut

                                Tammi-syyskuu  Koko vuosi

MEUR 2000 1999  Muutos 1999

Osinkotuotot 21  11  + 10  21

Korkotuotot 30 10  + 20  14

Korkokulut - 77 - 29 - 48 - 40

Aktivoidut korkokulut 6 - + 6 -

Muut rahoitustuotot ja -kulut 10  3 + 7  5

Kurssivoitot ja -tappiot 4 - + 4 -

Yhteensä - 6  - 5  - 1 -

Konsernin likvidit varat katsauskauden päättyessä
olivat 313 milj. euroa ja nostamattomat valmiusluotot
yhteensä 1 265 milj. euroa (31.12.1999: 115 ja 885).

Maaliskuussa Sonera laski liikkeeseen nimellisarvol-
taan 1 miljardin euron joukkovelkakirjalainan. Lainalla
korvattiin aikaisempia luottojärjestelyjä. Laina-aika on
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5 vuotta ja se erääntyy maaliskuussa 2005. Laina si-
sältyy maaliskuussa 1999 sovittuun Euro Medium
Term Note -lainaohjelmaan, jonka enimmäismäärää
korotettiin helmikuussa 1 miljardista 2 miljardiin eu-
roon.

Sonera rahoitti syyskuun alussa maksetun Saksan kol-
mannen sukupolven matkaviestinlisenssin nostamalla
lyhytaikaisen 3,5 miljardin euron lainan. Sonera aikoo
rahoittaa lyhytaikaisen lainan takaisinmaksun eräiden
sijoitustensa myynnillä sekä Saksan lisenssiyhtiölle
järjestettävällä ulkopuolisella projektirahoituksella.
Näiden toimenpiteiden seurauksena Sonera arvioi, että
sen pitkäaikaiset lainat eivät lisäänny Saksan lisenssi-
hankinnan takia. Sonera sijoitti 0,9 miljardia euroa li-
senssiyhtiön osakepääomaan ja antoi yhtiölle 2,7 mil-
jardin euron korollisen lainan.

Elokuussa Standard & Poor’s ilmoitti asettaneensa So-
neran ja kuusi muuta telekommunikaatioyritystä ns.
tarkkailulistalle mahdollisen luottokelpoisuusluokituk-
sen laskun varalta. Ilmoitus koski Saksan lisenssihuuto-
kaupassa lisenssin saaneita yrityksiä. Moody´s ilmoitti
20.10.2000 pitävänsä Soneran luottokelpoisuusluoki-
tuksen ennallaan, mutta muuttavansa luokitusnäkymän
vakaasta negatiiviseksi.

Investoinnit ja divestoinnit

Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen katsauskau-
den aikana olivat 260 milj. euroa (205). Sijoitukset
osakkeisiin olivat 1 774 milj. euroa (175).

Helmikuussa Sonera maksoi syyskuussa 1999 sovitun
500 miljoonan dollarin investointinsa VoiceStreamin
osakkeisiin ehtona olleen VoiceStreamin ja Omnipoint
Corporationin yhdistymisen toteuduttua. Sonera
hankki yhteensä 8 771 930 VoiceStreamin osaketta hin-
taan 57 dollaria per osake. Sijoituksen sekä Aerialin ja
VoiceStreamin yhdistymisen jälkeen Sonera omistaa
noin 19 miljoonaa VoiceStreamin osaketta, jotka
antavat omistusosuudeksi yhtiöstä noin 7,9 % (täysin
laimennettuna).

VoiceStreamin hallitus ilmoitti 24.7.2000 tehneensä
yhdistymissopimuksen Deutsche Telekom AG:n
kanssa. Deutsche Telekom tarjoaa kustakin Voice-
Streamin osakkeesta 3,2 Deutsche Telekomin osaketta
sekä käteisenä 30 dollaria. VoiceStreamin osakkeen-
omistajien enemmistö, mukaanlukien Sonera, hyväksyi

tarjouksen. Yhdistymisen toteutuminen edellyttää vielä
USA:n ja EU:n viranomaisten sekä VoiceStreamin
osakkeenomistajien hyväksyntää, ja se arvioidaan
saatavan päätökseen vuoden 2001 ensimmäisen puo-
liskon aikana. Laskettuna Deutsche Telekomin osak-
keen päätöskurssilla 34,25 dollaria New Yorkin pörs-
sissä 29.9.2000 Soneran yhdistymisestä saaman vas-
tikkeen arvo olisi noin 2 650 milj. dollaria, josta kätei-
senä 569 milj. dollaria ja loput Deutsche Telekomin
osakkeina.

Toukokuussa Sonera ilmoitti tekevänsä 200 mil-
joonan dollarin lisäsijoituksen Yhdysvaltain GSM-
markkinoille. Kokonaismäärästä 125 miljoonaa dol-
laria Sonera sijoittaa Powertel, Inc:iin. Lisäksi Sonera
hankkii 30,1 %:n osuuden Eliska Wireless Ventures
I, Inc. -yhtiöstä 75 miljoonalla dollarilla. Voimassa-
olevat sopimukset oikeuttavat Soneran omistuksen nos-
tamisen 13,5 %:iin Powertelin osakekannasta (täysin
laimennettuna), mikä vastaa 7,4 miljoonaa osaketta.

Elokuussa Sonera päätti osaltaan hyväksyä Deutsche
Telekomin Powertelia koskevan ostotarjouksen.
Deutsche Telekom on sitoutunut maksamaan 2,6353
osakettaan kustakin Powertelin osakkeesta. Kaiken
kaikkiaan Sonera tulee saamaan maksuna nykyisistä
ja lisäsijoituksen kautta saatavista Powertel-osakkeis-
taan yhteensä noin 19,5 miljoonaa Deutsche Telekomin
osaketta. Laskettuna Deutsche Telekomin osakkeen
päätöskurssilla 34,25 dollaria New Yorkin pörssissä
29.9.2000 Soneran yhdistymisestä saaman vastikkeen
arvo olisi noin 670 milj. dollaria. Mikäli Deutsche
Telekomin yhdistyminen VoiceStreamin tai Powertelin
kanssa ei toteutuisi, VoiceStream ostaa Powertelin
osakkeet.

Toukokuussa Sonera sijoitti 127 miljoonaa dollaria
(135 milj. euroa) Fintur Holdings B.V:n osakepää-
omaan ja hankki 35 %:n osuuden yhtiöstä, jonka tarkoi-
tuksena on omistaa ja kehittää aiemmin Turkcellin
omistamia osakkuuksia Turkin ulkopuolisissa GSM-
operaattoreissa sekä eräitä Turkcellin tytäryhtiöitä.

Turkcellin osakkaat korottivat Turkcellin osakepää-
omaa toukokuussa ennen yhtiön osakemyyntiä. Sone-
ran osuus osakepääoman korotuksesta oli 113 milj.
euroa.

Syyskuussa Sonera sijoitti 906 milj. euroa Marabu
Vermögensverwaltung GmbH:n osakepääomaan ja
hankki 42,8 % osuuden yhtiöstä. Lisäksi Sonera laina-
si 2 719 milj. euroa yhtiölle, joka maksoi osakkailta
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saaduilla varoilla Saksan UMTS-huutokaupassa saa-
mansa lisenssin.

Sonera teki katsauskaudella lisäsijoituksia venture
capital -rahastoihin yhteensä 11 milj. euroa. Lisäksi
tehtiin osakepääoman sijoitus 30 milj. euroa Xfera
Móviles S.A. -yhtiöön, 11 milj. euron sijoitus People-
Sound.comiin, 20 milj. euron sijoitus Conduit Plc:iin,
17 milj. euron sijoitus Juniper Financial Corpora-
tion:iin sekä eräitä muita osakesijoituksia, yhteismää-
rältään 31 milj. euroa.

Tammikuussa Sonera myi omistamansa muiden suo-
malaisten puhelinyhtiöiden noteeratut osakkeet ja kir-
jasi myynnistä vajaan 4 milj. euron myyntivoiton.

Toukokuussa Sonera myi 50 %:n osuutensa saksalai-
sesta HanseNet Telefongesellschaft mbH & Co. KG
-palveluoperaattorista yhteisyrityksen toiselle osak-
kaalle. Kaupasta kirjattiin toiselle neljännekselle myyn-
tivoittoa 22 milj. euroa.

Kesäkuussa Sonera kertoi aikovansa myydä 49 %
aiemmin kokonaan omistamastaan Data-Info Oy:stä
ICL Invia Oyj:lle. Omistusjärjestely edellyttää vielä
Euroopan unionin kilpailuviranomaisen hyväksyntää.

Syyskuussa Sonera myi 40 %:n osuutensa Transmast
Oy:stä Fortumille.  Kaupasta kirjattiin kolmannelle nel-
jännekselle myyntivoittoa 12 milj. euroa.

Soneran osake

Suomen valtio järjesti 7.3.2000 institutionaalisilla
sijoittajille suunnatun tarjousmyynnin, jossa valtio myi
22 miljoonaa Soneran osaketta 92 euron kappalehin-
taan. Myynnin seurauksena valtion omistusosuus
Sonerassa laski 57,6 %:sta 54,5 %:iin. Huhti- ja kesä-
kuussa toteutettujen suunnattujen osakeantien seurauk-
sena valtion omistus Sonerassa laski noin 52,9 %:iin.
Eduskunta antoi 21.6.2000 Suomen hallitukselle val-
tuuden luopua valtion omistuksesta Sonera Oyj:ssä tar-
vittaessa kokonaan. Valtio siirsi vuoden 1999 osake-
myyntiin liittyvät noin miljoona bonusosaketta niihin
oikeutetuille kotimaisille osakkeenomistajille
19.10.2000, jonka jälkeen valtion omistus Sonerassa
on noin 52,8 %.

Sonera Oyj:n 22.3.2000 pidetty varsinainen yhtiö-
kokous valtuutti hallituksen hankkimaan enintään
14 440 000 omaa osaketta (noin 1,9 % kaikista osak-
keista) julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä.
Valtuutus on voimassa 22.3.2001 saakka ja osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia käytettäväksi
vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa
kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena yrityskauppojen
rahoituksessa. Syyskuun loppuun mennessä yhtiö oli
ostanut 550 000 omaa osakettaan, joiden kirjanpi-
dollinen vasta-arvo on 236 500 euroa ja osuus kaikista
osakkeista noin 0,07 %. Hankinnat tehtiin toukokuun
aikana keskihintaan 51,36 euroa osakkeelta eli yhteis-
hintaan 28 milj. euroa.

Sonera Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 30.9.2000 oli
743 534 486 osaketta (742 984 486 osaketta, kun yhtiön
hallussa olevat osakkeet on vähennetty). Osakepää-
omaa korotettiin yrityskauppojen yhteydessä kahdella
suunnatulla osakeannilla huhtikuussa ja kesäkuussa.
Yhtiön hallituksella on voimassa oleva antivaltuutus
enintään 18 465 514 uuden osakkeen liikkeelle laske-
miseen. Valtuutus on voimassa 22.3.2001 saakka.

Katsauskauden aikana Sonera Oyj:n osakkeita vaih-
dettiin Helsingin Pörssissä 443,0 miljoonaa kappaletta
(151,6), vaihtoarvoltaan yhteensä 24 942 milj. euroa
(2 886). Vaihtomäärään ja -arvoon ei ole sisällytetty
valtion 22 miljoonan osakkeen tarjousmyyntiä
7.3.2000, joka kirjattiin Helsingin Pörssissä myynti-
päivän kaupankäyntiin. Nasdaqissa osakkeita vaihdet-
tiin katsauskaudella 79,0 miljoonaa kappaletta, vaih-
toarvoltaan yhteensä 4 623 miljoonaa dollaria.

Osakkeen viimeinen kaupantekokurssi Helsingin Pörs-
sissä vuoden ensimmäisenä pörssipäivänä oli 70,80 euroa
ja katsauskauden viimeisenä pörssipäivänä 28,80 euroa.
Katsauskauden alin kaupantekokurssi Helsingin Pörssissä
oli 26,50 euroa, ylin 97,00 euroa ja tehtyjen kauppojen
keskikurssi 57,99 euroa. Osakekannan markkina-arvo
30.9.2000 oli 21,4 miljardia euroa.

Vuoden 1999 optiolainan optiotodistuksia oli 30.9.2000
johdon ja henkilöstön hallussa yhteensä 10,9 miljoonan
osakkeen merkintään oikeuttava määrä. Optiotodistuk-
set A (puolet kunkin henkilön optiotodistuksista) oi-
keuttavat osakemerkintään 1.6.2001 - 30.6.2005 väli-
senä aikana ja optiotodistukset B 1.6.2003 - 30.6.2005
välisenä aikana. Osakkeen merkintähinta 3.4.2000
maksetun osingon jälkeen on optiotodistuksella A
15,20 euroa ja optiotodistuksella B 27,96 euroa.
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Merkintäoikeuksien käyttö edellyttää tiettyjen Soneran
tuloskehitykseen liittyvien ehtojen täyttymistä sekä
yhtiön ylimmän johdon osalta myös vertailuryhmää
parempaa kurssikehitystä.

Varsinainen yhtiökokous 22.3.2000 päätti konsernin
koko henkilöstölle tarjottavasta vuoden 2000 optio-
lainasta. Optiolainaa merkitsi merkintäaikana 15.5.-
30.6.2000 yhteensä noin 6 700 henkilöä. Sonera Oyj:n
hallitus hyväksyi 24.7.2000 tehdyt merkinnät, yhteensä
noin 16,1 miljoonaa optiota, joiden merkintähinnan
päättää Sonera Oyj:n seuraava yhtiökokous. Optio-
lainalla voidaan merkitä enintään 20 000 000 osaketta,
joiden merkintäaika alkaa porrastetusti 2.11.2002,
2.5.2003 ja 2.5.2004. Optio-oikeuksilla ei ole oikeutta
osakemerkintään, mikäli yhtiön osakkeen kurssi
Helsingin Pörssissä ei ylitä merkintäajan alkaessa
vertailuindeksiä. Vuoden 2000 optiolainaan sovelletaan
koko henkilöstön osalta vuoden 1999 optiolainan
yhteydessä yhtiön ylimmälle johdolle määriteltyä in-
deksiä käyttäen samoja määräytymisaikoja ja lasken-
tasääntöjä.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana
keskimäärin 10 189 henkilöä (9 162). Kasvu painottui
varsinkin mediaviestinnän ja uusien palvelujen alu-
eelle.

Tulevaisuuden näkymät

Kotimaassa kilpailu matkaviestintämarkkinoilla kiristyy
entisestään sekä uusien kilpailijoiden että valtioneuvos-
ton myöntämän kolmannen valtakunnallisen GSM-toi-
miluvan takia. Sonera uskoo kuitenkin kuluvana vuonna
säilyttävänsä kotimaan matkaviestinnän markkina-
osuutensa nykyisellä arviolta yli 60 %:n tasolla. Media-
viestinnän ja uusien palvelujen liikevaihdon kasvun
odotetaan kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä
sekä lähivuosina jatkuvan voimakkaana. Uusien pal-
velujen ei odoteta kuitenkaan vielä vuonna 2000 vai-
kuttavan merkittävästi koko konsernin liikevaihdon
kasvuun. Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelujen
liikevaihdon odotetaan kuluvana vuonna olevan edel-
lisvuoden tasolla. Kansainvälisen kapasiteettimyynnin
odotetaan kasvattavan liiketoiminta-alueen liikevaihtoa

tulevina vuosina. Laitemyynnin ja muun liiketoimin-
nan liikevaihdon kasvu on osittain sesonkiluonteisena
riippuvaista mm. laitekaupan osalta markkinoiden
yleiskehityksestä sekä rakentamis- ja kunnossapitotoi-
mintojen osalta töiden ajoittumisesta ja uusien asiak-
kaiden saamisesta.

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kuluvana vuonna
pysyvän yli 10 %:n kasvu-uralla. Pidemmän aikavälin
tavoite konserniliikevaihdolle on yli 20 %:n vuosi-
kasvu.

Matkaviestinnän suhteellisen kannattavuuden arvi-
oidaan kuluvana vuonna heikkenevän lievästi kansain-
välisten UMTS-hankkeiden takia, mutta kotimaan mat-
kaviestinnän kannattavuuden arvioidaan säilyvän edel-
lisvuosien tasolla. Uusiin palveluihin tehtävät hieman
yli 200 milj. euron lisäpanostukset heikentävät Me-
diaviestinnän ja uusien palvelujen tulosta vuonna 2000
merkittävästi. Kiinteän verkon puhelu- ja datapalve-
lujen vertailukelpoisen kannattavuuden arvioidaan py-
syvän edellisvuoden tasolla.

Kertaluonteisista eristä puhdistetun konsernin käyttö-
katteen ja liikevoiton arvioidaan kuluvana vuonna las-
kevan edellisvuotisesta uusiin palveluihin tehtävien
erittäin merkittävien kehityspanostusten takia. Tarkas-
teltuna ilman lisäpanostusten vaikutusta vuoden 2000
suhteellisen kannattavuuden arvioidaan olevan edel-
lisvuoden korkealla tasolla.

Myös vuoden 2001 tulokseen odotetaan sisältyvän
merkittäviä myyntivoittoja, mikäli VoiceStreamin ja
Powertelin osakkeiden myynnit Deutsche Telekomille
toteutuvat aiemmin ilmoitetun mukaisesti. Myynneistä
vapautuvilla varoilla Sonera vahvistaisi merkittävästi
rahoitusasemaansa. Tämän jälkeen Sonera ei enää olisi
mukana matkaviestinnän verkko-operaattoriliiketoi-
minnassa Yhdysvalloissa.

Ulkomaisten matkaviestintäpalveluja tarjoavien osak-
kuusyhtiöiden liittymäkasvun arvioidaan edelleen ole-
van nopeaa. Soneran osuuteen osakkuusyhtiöiden tu-
loksesta kuluvana ja ensi vuonna vaikuttavat etenkin
Turkcellin tuloskehitys.

Kun kertaluonteiset erät jätetään pois, vuoden 2000
voiton ennen satunnaiseriä ja veroja arvioidaan jäävän
alle 400 milj. euron. Edellisvuoteen verrattuna tulosta
alentavat erityisesti voimakkaat uusiin palveluliike-
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toimintoihin tehtävät lisäpanostukset sekä kasvavat
rahoituskustannukset. Tarkasteltuna ilman lisäpanos-
tusten ja kertaluonteisten erien vaikutusta vuoden 2000
voiton ennen satunnaiseriä ja veroja arvioidaan nou-
sevan edellisvuotista paremmaksi.

Lisäksi Sonera selvittää mahdollisuuksia strategisiin
kumppanuuksiin painopistealueillaan matkaviestinnäs-
sä ja niihin pohjautuvissa palveluissa.

Helsingissä 23.10.2000

SONERA OYJ
Hallitus

Tietyt tässä katsauksessa esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten lausumat Soneran johdon näkemyksistä ja odotuksista ovat
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Koska nämä lausumat perustuvat Soneran nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja ennusteisiin, ne sisältävät
riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä koskevista arvioista. Tällaisia, tulevaisuutta koskevissa
lausumissa esitettyjä tekijöitä, jotka muuttavat tuloksia tai seurauksia merkittävästi voivat muun muassa olla (i) televiestintäpalvelujen, erityisesti
matkaviestintäpalvelujen sekä uusien lisäarvopalvelujen, kysynnän taso, (ii) sääntelyn kehitys ja muutokset, (iii) menestys uusilla liiketoiminta-aloilla, joita
monia rasittavat merkittävät liiketoiminnan aloituskustannukset sekä pääomasijoitukset, (iv) Soneran kansainvälisten sijoitusten menestys, (v) kilpailutilanne
Suomen matkaviestintä- ja kiinteän verkon markkinoilla, hinnoittelu, kilpailijoiden uutuustuotteet ja -palvelut ja muu markkinoiden tilanne, sekä (vi) yleinen
taloudellinen tilanne Suomessa ja muissa maissa, joissa Soneran osakkuusyhtiöt toimivat.
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Heinä- Heinä- Tammi- Tammi- Koko

syyskuu      syyskuu syyskuu syyskuu Muutos, vuosi

MEUR 2000 1999 2000 1999 % 1999

Liikevaihto  510  450  1 497  1 338  12 1 849

Liiketoiminnan muut tuotot  700 9  1 570  24  45

Palvelu- ja tavaraostot - 171 - 139 - 472 - 412  15 - 573

Henkilöstökulut - 108 - 74 - 322 - 252  28 - 340
Muut liiketoiminnan kulut - 123 - 67 - 310 - 210  48 - 313

Poistot - 78 - 68 - 224 - 203  10 - 281

Liikevoitto  730  111 1 739  285  510  387

Osuus osakkuusyritysten tuloksista 45  53 103 104  - 1  110
Rahoitustuotot ja -kulut 6 - 4 - 6 - 5 -

Voitto ennen tuloveroja, vähemmistön
osuutta ja satunnaiseriä 781  160 1 836  384  378  497

Tuloverot - 49 - 37 - 362 - 93  289 - 126
Vähemmistön osuus - - 1  1 - 1 - 1

Voitto ennen satunnaiseriä 732  122  1 475  290  409  370

Laskentakäytännön muutosten kumulatiivinen

vaikutus voittovaroihin  (1) 6 - - 35 - -

Nettotulos 738  122  1 440  290  397  370

Osakkeiden keskimääräinen lkm (1 000 kpl)  (2) 742 984 722 000 733 544 722 000 2 722 000

Tulos/osake ennen satunnaiseriä (euroa) 0,99  0,17  2,01  0,40  403  0,51
Laskentakäytännön muutosten vaikutus (euroa) 0,01 - - 0,05 - -

Nettotulos/osake (euroa)  1,00  0,17  1,96  0,40  390  0,51

Käyttökate  (3)  808  179 1 963  488  302  668

Merkittävät kertaluontoiset tuotot ja kulut  692 4  1 553 4  21

Vertailukelpoinen käyttökate 116  175  410  484 - 15  647
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti (%) 23  39  27  36  35

Tuloslaskelma

(1) Laskentakäytännön muutokset koostuvat ensimmäiselle neljännekselle kirjatusta Turkcellin yhdistelymenetelmän muutoksen
kumulatiivisesta vaikutuksesta - 41 milj. euroa ja kolmannella neljänneksellä käyttöönotetun korkomenojen aktivointimenetelmän
kumulatiivisesta vaikutuksesta + 6 milj. euroa.

(2) Henkilöstön optiolainan laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tammi-syyskuussa 2000 oli 740 319
tuhatta osaketta. Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake ennen satunnaiseriä tammi-syyskuussa 2000 oli 1,99 euroa ja nettotulos/
osake 1,94 euroa.

(3) Käyttökate lasketaan lisäämällä liikevoittoon poistot.
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30.9. 30.9. 31.12.

MEUR 2000 1999 1999

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
Aineettomat hyödykkeet  81  64  69

Aineelliset hyödykkeet 1 191 1 125 1 159
Pitkäaikaiset sijoitukset ja saamiset 4 527 1 519 1 826

Yhteensä 5 799 2 708 3 054

Vaihto- ja rahoitusomaisuus
Vaihto-omaisuus 45  42  36

Saamiset 3 229  376  404
Rahat, pankkisaamiset ja arvopaperit  313  81  115

Yhteensä 3 587  499  555

VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 386 3 207 3 609

Oma pääoma 3 225 1 678 1 801
Vähemmistön osuus  14  13  14

Pitkäaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaiset lainat 1 750  1 023 1 124

Muut pitkäaikaiset velat 174 101  115
Yhteensä 1 924 1 124 1 239

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lyhytaikaiset lainat 3 551 50  172

Muut lyhytaikaiset velat  672  342  383

Yhteensä 4 223  392  555

VASTATTAVAT YHTEENSÄ 9 386 3 207 3 609

Tase
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Kassavirtalaskelma

Heinä- Heinä- Tammi- Tammi- Koko
syyskuu syyskuu syyskuu syyskuu vuosi

MEUR 2000 1999 2000 1999 1999

Liiketoiminnan kassavirta
Liikevoitto  729  111 1 739  285  387

Voitto Aerial/VoiceStream -fuusiosta - - - 835 - -
Turkcellin osakkeiden myyntivoitto - 680 - - 680 - -

Poistot  78  68  224  203  281

Maksetut tuloverot - 26 - 29 - 79 - 115 - 140
Käyttöpääoman muutos ja muut erät - 15 - 15 - 101 - 100 - 86

Yhteensä 86  135  268  273  442

Investointien kassavirta
Käyttöomaisuusinvestoinnit - 93 - 73 - 260 - 205 - 338

Investoinnit osakkeisiin - 940 - 159 - 1 774 - 175 - 410
Osakkeiden ja käyttöomaisuuden myynti 747 6 775 10 21

Lainasaamisten muutos ja muut erät - 2 891  - 13  - 2 846 - 14 - 44

Yhteensä - 3 177 - 239 - 4 105 - 384 - 771

Rahoituksen kassavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos - 246  59  624  234  335
Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 322 48  3 367 - 87  35

Osingonjako - - - 87 - 61 - 61
Omien osakkeiden hankinta - - - 28 - -

Yhteensä 3 076  107  3 876 86  309

Valuuttakurssimuutokset - -  1 -  1

Kassavarojen muutos - 15 3  40 - 25 - 19
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30.9.2000 31.12.1999

MEUR Nimellisarvo Tasearvo Käypä arvo Käypä arvo

Valuuttatermiinit 87 - 1 - 1 -

Ostetut korko-optiot  200  1  2 -

Koronvaihtosopimukset 1 887  29 12 - 15

Johdannaissopimuksia käytetään valuutta- ja korkoriskeiltä suojautumiseen.

30.9. 31.12.

MEUR 2000 1999

Kiinnitykset omien sitoumusten vakuudeksi 1  1

Annetut pantit
Omien sitoumusten vakuudeksi 5  5

Osakkuusyhtiöiden rahoituksen vakuudeksi  (1)  95  184

Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut takaukset
Rahoituksen vakuudeksi 93  103

Muiden sitoumusten vakuudeksi - -

Cross-border lease -sopimuksen vastuu 249  208
Käyttövuokraussopimusten vähimmäismaksut 192  173

Muut vastuusitoumukset

Xfera Móviles S.A.:n puolesta 450 -
Italian 3G-konsortion puolesta 393 -

Muut vastuusitoumukset 11 20

Vastuusitoumukset

Johdannaissopimukset

(1) Pantattujen osakkuusyhtiöosakkeiden tasearvot. Kohteena olevien lainamäärien
mukaisesti lasketut maksimivastuut ovat yhteensä 15 MEUR (31.12.1999: 341 MEUR).
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Heinä- Heinä- Tammi- Tammi- Koko
        syyskuu    syyskuu syyskuu syyskuu Muutos, vuosi

MEUR 2000 1999 2000 1999 % 1999

Liikevaihto
Matkaviestintä

Ulkoinen liikevaihto  265  251  818  708  16  966
Konsernin sisäinen myynti 6  - 2  20  19 5  22
Yhteensä  271  249  838  727  15  988

Mediaviestintä ja uudet palvelut
Ulkoinen liikevaihto 51  33  145  104  39  140
Konsernin sisäinen myynti 8  10  35  26 35 35
Yhteensä  59  43  180  130  38  175

Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut
Ulkoinen liikevaihto

Paikallis- ja kaukopuhelut  62  53  187  182 3  250
Ulkomaanpuhelut 32  29  80  93 - 14  120
Datapalvelut 43  41  123  120  3  168
Vuokrajohdot 16  7  36  20  80  32
Yhteensä 153  130  426  415 3  570

Konsernin sisäinen myynti 56  40  171  114  50  167
Yhteensä 209  170  597  529  13  737

Laitemyynti ja muu liiketoiminta
Ulkoinen liikevaihto

Laitemyynti  31  30 82  82 -  114
Rakentaminen ja kunnossapito  7  3  17  15 13  24
Muu liiketoiminta  3  3  9  14 - 36  35
Yhteensä 41  36  108  111 - 3  173

Konsernin sisäinen myynti  46  49  129  160 - 19  298
Yhteensä  87  85  237  271 - 13  471

Konsernin sisäinen myynti - 116 - 97 - 355 - 319  11 - 522
Konserni  510  450  1 497  1 338  12 1 849

Käyttökate
Matkaviestintä  126  126  388  348  11  468
Mediaviestintä ja uudet palvelut - 88 - 14 - 176 - 25  - 604 - 47
Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut 56  53  200  144  39  200
Laitemyynti ja muu liiketoiminta 34 14  36  21 71  47
Voitto Aerial/VoiceStream -fuusiosta  - -  835 - - -
Turkcellin osakkeiden myyntivoitto 680 - 680 - - -
Konserni  808  179 1 963  488  - 483  668

Liikevoitto
Matkaviestintä  97  97  295  258  14  345
Mediaviestintä ja uudet palvelut - 102 - 18 - 204 - 34  - 500 - 60
Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut  27  26  113  64  77  98
Laitemyynti ja muu liiketoiminta 28 6 20 - 3 767  4
Voitto Aerial/VoiceStream -fuusiosta  - -  835 - - -
Turkcellin osakkeiden myyntivoitto 680 - 680 - - -
Konserni  730  111 1 739  285  358  387

Liiketoiminta-alueet



20SONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - SYYSKUU 2000 (23.10.2000)

Heinä- Heinä- Tammi- Tammi- Koko

syyskuu syyskuu syyskuu syyskuu Muutos, vuosi

2000 1999 2000 1999 % 1999

Liittymämäärät kauden lopussa (kpl)

Matkaviestintä

GSM-liittymät 2 179 564 1 849 098  18 1 938 644

NMT-liittymät 114 616  227 435 - 50  197 597

Yhteensä 2 294 180 2 076 533  10 2 136 241

GSM-liittymien vaihtuvuus (% vuositasolla) 12,3 14,6 12,6 15,2 14,6

Kiinteän verkon puhelinliittymät  (1) 748 590  774 257 - 3  770 433

Liikenne ja käyttö

Matkaviestintä

Soitetut minuutit (milj. minuuttia)  969   828  2 746  2 319  18  3 169

Liittymän keskim. kuukausikäyttö (min.) 143   134   139   129  8   130

Liittymän keskim. kuukausituotto (euroa) 41,6 39,9 40,9 38,2  7 38,8

Lähetetyt tekstiviestit (milj. viestiä) 174   115   451   304  48   439

Kiinteä verkko (milj. minuuttia)

Paikallispuhelut ja verkkokorvaukset  913   881  2 886  2 826  2  3 779

Kaukopuhelut 137   153   449   500 - 10   667

Ulkomaanpuhelut 56   55   171   170  1   229

Muut tiedot


